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Wstęp

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy.
Czas letni to okres wakacji, urlopów oraz
szeroko pojętego wypoczynku. Jest to czas
niezbędny dla nas wszystkich, aby trochę
zwolnić i „naładować akumulatory” na drugą połowę roku. Wspólnie z rodzinami staramy się w jak największym stopniu wykorzystać te chwile, aby pobyć razem i utrwalić
więzi rodzinne, które są podstawą funkcjonowania naszego społeczeństwa. Życzę
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, aby
efektywnie wykorzystali ten czas i w pełni
sił wrócili do realizacji swoich codziennych
obowiązków, zamierzeń oraz planów.

Drugi i trzeci kwartał każdego roku, a tego
szczególnie, to czas realizacji większości inwestycji na terenie naszej gminy. Z dużą
satysfakcją pragnę Państwa poinformować,
że w 2019 roku realizujemy rekordową ich
liczbę. Wiąże się to z potrzebą angażowania
ogromnych nakładów finansowych, pochodzących nie tylko ze środków własnych, ale
przede wszystkim zewnętrznych - unijnych
i rządowych. Przedsięwzięcia te z całą pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia naszych Mieszkańców. Powodem do zadowolenia jest również to, że inwestycje są
realizowane niemal we wszystkich miejscowościach naszej gminy, co też jest ogromnym sukcesem nas wszystkich i sytuacją
rzadko spotykaną w jakiejkolwiek gminie.
Miesiące letnie to również, a może przede
wszystkim czas żniw i zbiorów płodów rolnych. To dzięki pracy rolników i wszystkich
związanych z produkcją rolną możemy się
cieszyć niezbędnymi nam do życia dobrami,
które zapełniają nasze stoły. Obowiązkiem
nas wszystkich jest doceniać ponoszony
trud oraz wyrazić szacunek dla ich pracy
oraz tradycyjnego systemu wartości opartego na przywiązaniu do ziemi i szczerej miłości do ojczyzny. O rolnikach tak mówił nasz
Wielki Rodak Jan Paweł II: „Oddaję dziś hołd
spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym
rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydo-

bywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.”
Z całego serca dziękuję wszystkim rolnikom, ich rodzinom i wszystkim, którzy pracują na rzecz rolnictwa za ogrom pracy, którą wkładają w produkcję rolno – spożywczą.
Życzę Wam, aby ta praca była doceniana
i odpowiednio wynagradzana, tak abyście
mogli zapewnić sobie i swoim rodzinom
godne życie.
Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na nasze uroczystości dożynkowe, które odbędą się 25
sierpnia br. na placu w Jakubowicach Murowanych, za urzędem gminy. Przygotowaliśmy liczne atrakcje, które z pewnością zadowolą tych, którzy wezmą udział w naszym
corocznym Święcie Plonów.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury Wólka News.

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat
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Przebudowa ul. Dębowej na osiedlu Borek w miejscowości Turka
Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni ul. Dębowej
wraz z towarzyszącymi skrzyżowaniami i odcinkami dróg, wykonanie nowych miejsc postojowych, nowych chodników, przebudowę istniejących zatok autobusowych wraz z budową nowych,
a także wykonanie nowej pętli autobusowej. Wykonawcą zadania jest Konsorcjum firm – Lider: PBI Infrastruktura S.A., 23-200
Kraśnik, ul. Kolejowa 10E, Partner: PBI WMB Sp. z o.o., 27-600
Sandomierz, ul. Błonie 8. W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową chodników dla pieszych i budową nowych
parkingów. Wartość zadania to 2 386 608,18 zł. Zadanie w ok.
49% jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Termin realizacji zadania to 30.09.2019 r.

Przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Pierwszym wraz
z przebudową drogi krajowej nr 82 w ramach projektu „Mobilny LOF”
W chwili obecnej trwają prace związane z przebudową drogi
gminnej nr 112470L wraz z wykonaniem właściwego odwodnienia. Celem całego zadania jest przebudowa skrzyżowania i poprawa warunków drogowych dla okolicznych mieszkańców, a także
wykonanie P&R, lewoskrętu na drodze krajowej, zatok autobusowych i chodników. Wartość realizowanych obecnie zadań opiewa
na kwotę ponad 1,6 mln zł, z czego ponad 83% jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka

niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Termin
realizacji zadania to połowa listopada 2019 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Bezpieczniej przy szkole podstawowej w miejscowości Kolonia Pliszczyn
Wkrótce rozpoczną się prace związane
z przebudową drogi powiatowej nr 2224L
w miejscowości Kolonia Pliszczyn, w zakresie wykonania chodnika oraz zatok parkingowych w sąsiedztwie szkoły podstawowej. Zaprojektowano chodnik o szerokości
1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej
przy krawędzi jezdni drogi powiatowej,
na odcinku od granic miasta Lublin do istniejącego chodnika na skrzyżowaniu dróg
powiatowych 2224L i 2225L, o długości
515 m. Zatoki parkingowe pomieszczą

20 samochodów (jedno miejsce zarezerwowane będzie dla osób niepełnosprawnych). Wraz z budową chodnika oraz
zatok parkingowych wykonane zostanie
kompleksowe odwodnienie drogi, chodnika oraz zatok parkingowych. W dniu 16
lipca br. została podpisana umowa z Wykonawcą robót – firmą LS COMPLEX Sp.
z o.o. Zadanie w 40% jest dofinansowywane przez Powiat Lubelski. Umowny termin zakończenia to 15.10.2019 r.

Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym Pierwszym
przy remizie OSP
Celem inwestycji jest poprawa warunków dostarczania wody
okolicznym mieszkańcom i zapewnienie właściwego poziomu
wody w wodociągu na terenie Świdnika Dużego. Termin realizacji
zadania to październik br. Wartość zamówienia wynosi 824 100,00
zł. 85% kosztów netto zadania dofinansowane jest ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce
Wykonawcą zadania jest firma ELPIS Sp. z o.o., z siedzibą 20445 Lublin, ul. Zemborzycka 55. Zadanie polega na budowie
nowego ujęcia wody w celu poprawy warunków dostarczania
wody okolicznym mieszkańcom oraz zapewnienia alternatywnego źródła dostaw wody w przypadku awarii jednego z sąsiadujących ujęć. Trwają intensywne prace. Termin realizacji
zadania przypada na 15.11.2019 r. Wartość zamówienia to
2 099 966,70 zł. 85% kosztów netto zadania dofinansowane jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym
Wykonawcą zadania jest firma Emil Majewski, z siedzibą
20-021 Lublin, ul. Solna 5/15. Prace polegają na modernizacji
infrastruktury, wymianie orurowania, zamontowaniu nowego
zestawu hydroforowego oraz oczyszczeniu zbiorników. Trwają intensywne prace. Termin realizacji zadania przypada na
15.11.2019 r. Łączna wartość zamówienia wynosi 630 990,00 zł.
85% kosztów netto zadania dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą
informacyjno-turystyczną w ramach projektu „Zielony LOF”
Wykonawcą robót jest firma SMOLKOP – Leszek Smolak.
Przedmiotem zadania jest wykonanie ścieżki ekologicznej
o długości ok. 10 km w miejscowościach: Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Sobianowice, Bystrzyca. Ścieżka częściowo
będzie posiadała nawierzchnię bitumiczną, a także z kruszywa
łamanego, czy płyt betonowych. Zadanie obejmuje również
remont mostu i kładki na rzece Bystrzyca, a także akweduktu.
Jednocześnie roboty budowlane obejmują wykonanie punktu
widokowego (wieży widokowej) w miejscowości Łysaków o
wysokości 10,51 m. Umowny termin realizacji zadania to maj
2020 r. Wartość zamówienia wynosi prawie 4 mln. zł, z czego
ok. 84% dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 7.4 Ochrona
bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Amfiteatr w miejscowości Jakubowice Murowane
W czerwcu br. zostały zakończone prace związane z inwestycją współfinansowaną ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach
Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina Wokół Lublina”. Amfiteatr wykonany został
przez wyłonionego wykonawcę – firmę Handlowo - Usługową
Grzegorz Skrzypczak. Prace udało się zakończyć na miesiąc
przed umownym terminem.
Projekt podlega dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Turce
Wraz z początkiem wakacji rozpoczęto prace związane z wykonaniem nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej w Turce. Wyłonionym w przetargu
Wykonawcą jest konsorcjum firm: Monument Sp. z o.o. oraz Impuls Budownictwo Sp. z o.o. W wyniku wykonanych prac budynek dydaktyczny zyska ok. 633 m² dodatkowej powierzchni, zostanie także doposażony w nowe wyposażenie. Inwestycja ma na
celu zapewnienie jak najlepszych warunków nauczania uczniom,
a także pracującym w szkole nauczycielom. Umowny termin realizacji zadania to lipiec 2020 r.

Wymiana wodomierzy na nowe ze zdalnym odczytem
W ostatnim czasie gmina Wólka zakupiła ze środków własnych
820 sztuk wodomierzy ze zdalnym odczytem, przeznaczonych dla
mieszkańców miejscowości Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi
oraz Rudnik. Wodomierze są wymieniane BEZPŁATNIE przez Konserwatorów gminy Wólka.
Dodatkowo, dzięki pozyskanemu przez pracowników Urzędu
Gminy Wólka wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodnościekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, na terenie gminy kontynuowana
będzie wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem. Wymienionych zostanie kolejnych 1320 wodomierzy w nieruchomościach zlokalizowanych w miejscowościach, objętych

istniejącą, zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej. W ogłoszonym
przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Skrzypczak z Lublina. Termin realizacji zadania
to 20.11.2019 r. Pracownicy Wykonawcy, dokonujący wymiany
urządzeń, posiadają przy sobie pełnomocnictwa Gminy Wólka.
Każdej wymianie wodomierza towarzyszy podpisanie protokołu
wymiany wodomierza w dwóch egzemplarzach, z czego jeden
jest dla mieszkańca, a drugi dla Urzędu Gminy.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Kanalizacja w miejscowości Świdnik Duży Drugi. Etap IV
W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono Wykonawcę – firmę Turek Junior Bartosz Turek, z siedzibą ul. Zbożowa 89, 20-827
Lublin. Zakres prac obejmuje odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 557 m, w kierunku drogi przy lotnisku. Umowny termin
zakończenia zadania to 30.09.2019 r.

Zakup ciągnika na potrzeby gminy Wólka
W czerwcu br. gmina Wólka ogłosiła
przetarg na zakup ciągnika rolniczego na
potrzeby własne. Najkorzystniejszą ofertę
przedstawiła firma Rolmaxx Świdnik, oferując traktor marki New Holland model
T6.125. Maszyna, zaraz po dostarczeniu,
6
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została sprzężona z kosiarką, aby szybciej
i wydajniej pielęgnować pobocza oraz
tereny zielone w gminie. Wraz z biegiem
czasu planowane są zakupy kolejnych maszyn niezbędnych gminnym pracownikom
i konserwatorom.
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Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka-etap III
Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 22 lipca br. została podpisana przez Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Agnieszki Grobelskiej, umowa na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia
w wodę na terenie gminy Wólka-etap III”. Projekt dofinansowany

jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wymianę na istniejącej sieci wodociągowej 438 szt. niesprawnych zasuw wodociągowych, 229 szt. niesprawnych hydrantów przeciwpożarowych w
miejscowościach: Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Biskupie-Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży,
Długie i Turka oraz budowę sieciowej pompowni wody w Świdniku
Małym Kolonia. Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego
ciśnienia wody w południowej części gminy. Wartość pozyskanego
dofinansowania wynosi blisko 3 mln zł.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych
W związku z realizacją projektu pn. „OZE w gminie Wólka montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych” ogłoszony został
przetarg na wyłonienie wykonawcy, który dostarczy i zamontuje
na indywidualnych budynkach mieszkalnych z terenu gminy 117
szt. instalacji fotowoltaicznych oraz 53 szt. pomp ciepła. Planowany termin realizacji zamówienia to 30.11.2019 r. Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r. Po wyłonieniu Wykonawcy
podpisana zostanie umowa, a Wykonawca przystąpi do montażu

zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem prac. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

TOP SENIOR
Gmina Wólka zaprasza mieszkańców do skorzystania z usług
nowo powstającego Klubu Seniora. Klub powstaje w ramach
projektu pn. „TOP SENIOR”,
współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.
Klub Seniora będzie miał

swoją siedzibę w miejscowości
Rudnik, w budynku, w którym
przez prawie cały dwudziesty
wiek mieściła się szkoła podstawowa. W tej malowniczo
położonej lokalizacji, o bardzo
ciekawej architekturze, będą
realizowane zajęcia dla Seniorów z naszej gminy. Z usług
klubu będą mogli skorzystać
mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60 lat. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie
zostaną zakwalifikowani mieszkańcy z miejscowości: Jakubowice Murowane, Łuszczów
Drugi, Długie, Turka - osiedle
Borek, ponadto pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie
będą miały osoby posiadające
orzeczenie o niepełnosprawności. Klub będzie funkcjonował
5 dni w tygodniu, przez 4h
dziennie, od poniedziałku do
piątku. Codzienne zajęcia będą
organizowane przez zatrudnio-

nych w Klubie opiekunów. Dla
Seniorów zorganizowane zostaną także warsztaty: komputerowe, rękodzieła, ogólnoruchowe, florystyczne i kulinarne,
a także wycieczki do: Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej
czy Warszawy. Na bieżąco będą
organizowane imprezy integracyjne i okolicznościowe. Jednakże to nie wszystkie atrakcje, które dla naszych Drogich
Seniorów przygotowała gmina
Wólka. Na codzienne zajęcia,
uczestników projektu, będzie
dowoził specjalnie do tego
przeznaczony bus.
Zajęcia w Klubie rozpoczną
się jesienią 2019 r., po zakończeniu prac adaptacyjnych
w budynku, gdyż ten piękny,
przedwojenny budynek, musi

zostać przystosowany do pełnienia nowych funkcji, a tym
samym spełniać nakładane
przepisami prawa wymogi,
aby zapewnić bezpieczeństwo
i komfort codziennej egzystencji naszym Seniorom.
Wszelkie informacje o Klubie
Seniora oraz projekcie „TOP SENIOR” można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
w biurze projektu mieszczącym
się w siedzibie Urzędu Gminy
Wólka w Jakubowicach Murowanych oraz pod numerem
telefonu: 81-478 17 50 (wew.
41). Formularze rekrutacyjne są
dostępne na stronie internetowej www.wolka.pl oraz w siedzibie gminy. Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wólka
Masz 25 lat lub więcej? Mieszkasz na terenie gminy Wólka?
Chcesz podnieść swoje kompetencje cyfrowe? Weź udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez gminę Wólka w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców
Gminy Wólka”.
GRUPA DOCELOWA: Osoby, które ukończyły 25 rok życia, zamieszkujące na terenie gminy Wólka, które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe. Dodatkowo w projekcie mogą wziąć
udział osoby zamieszkujące inną gminę z terenu województwa
lubelskiego, o ile oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych
projektach w innych gminach.
W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNIE OFERUJEMY:
• Dwudniowe szkolenia (łącznie 12 godz.) z zakresu:
Rodzic w Internecie; Mój biznes w sieci; Moje finanse i transakcje w sieci; Działam w sieciach społecznościowych; Tworzę
własną stronę internetową(blog); Rolnik w sieci; Kultura w sieci.
• Poczęstunek podczas szkoleń
• Profesjonalną kadrę szkoleniową
• Terminy szkoleń dostosowane do Państwa preferencji- szkolenia będą realizowane do 23 września br.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, pokój nr 13 oraz do pobrania na
stronie www.wolka.pl w zakładce aktualności. Więcej informacji
mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 885 822 821.
Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

rada Gminy Wolka
Drodzy Mieszkańcy,
Kontynuując cykl kolumny poświęconej pracom Rady Gminy,
przedstawiam Państwu wybrane uchwały podjęte w miesiącach
maju i czerwcu br. Szczegółowe informacje dotyczące treści poszczególnych uchwał, znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Urzędu Gminy Wólka. Zachęcam, również
do odsłuchania transmisji z sesji Rady Gminy zamieszczonych na
stronie www.wolka.pl, jak również do kontaktu z Panią Przewodniczącą, ze mną lub radnymi z Państwa okręgów.
We wskazanym okresie odbyły się 4 posiedzenia Rady Gminy
Wólka, w dniach: 16 maja, 6 czerwca, 14 czerwca i 28 czerwca.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
• poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Wólka od podatników będących osobami fizycznymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, ustalenia dla inkasentów terminu płatności dla zainkasowanych podatków oraz określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso,
• rozwiązania Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych
w Turce,
• przekształcenia Samorządowego Przedszkola w Turce poprzez
likwidację oddziałów zamiejscowych przedszkola,
• przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda8
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rowania przestrzennego gminy Wólka dla fragmentów miejscowości Długie, Turka, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi,
• przyjęcia przez Gminę Wólka zadania zarządzania publiczną
drogą powiatową Nr 2224L Lublin-Wólka–Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 3+792 do km 4+306,73 w miejscowości
Kolonia Pliszczyn na terenie Gminy Wólka,
• ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wólka oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019
roku,

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE
• ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Wólka od dnia 1 września 2019 roku,
• utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Tygrysek” w Łuszczowie,
• utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Stokrotka” w Sobianowicach,
• utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Pliszka”
w Pliszczynie,
• utworzenia publicznego Samorządowego Przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym,
• utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Łuszczowie
z siedzibą w Łuszczowie Drugim, Łuszczów Drugi 102,
• utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Pliszczynie
z siedzibą w Kolonii Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn 100,
• utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobianowicach
z siedzibą w Sobianowicach, Sobianowice 32 a,
• utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Świdniku Małym z siedzibą w Świdniku Małym, Świdnik Mały 39,
• utworzenia Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Turce z siedzibą w Turce, Turka 294,
• udzielenia przez Gminę Wólka pomocy finansowej w formie
dotacji celowej gminie Wojciechów,
• przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu
Terytorialnego Województwa Lubelskiego”,
• przyjęcia przez Gminę Wólka częściowej realizacji zadania
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków z terenu Gminy Miejskiej Świdnik,
• zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.,
• wieloletniej prognozy finansowej.

Na sesji w dniu 14 czerwca br. Rada Gminy Wólka rozpatrzyła raport o stanie gminy za 2018 rok przedstawiony przez Wójta
Gminy Wólka, podejmując uchwałę, udzieliła Wójtowi wotum
zaufania. Następnie Rada Gminy rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok i udzieliła absolutorium Wójtowi
Gminy Wólka z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Komisje Rady Gminy dokonały planowych kontroli działalności
Wójta. Komisja Rewizyjna analizowała obszar w zakresie zadań
realizowanych w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nie stwierdzając uchybień w realizacji kontrolowanych projektów „Zielony LOF” i Mobilny LOF”. Komisja Rolnictwa
i Gospodarki Komunalnej na objazdowym posiedzeniu w dniu
2 lipca br. dokonała przeglądu dróg gminnych, ujęć i przepompowni wody na terenie gminy. Komisja potwierdziła, że stan ujęć
wody znajdujących się w zarządzaniu Wójta Gminy Wólka jest
w stanie dobrym oraz zawnioskowała o modernizację kolejnych
odcinków dróg gminnych. Pozostałe Komisje Rady Gminy pracowały na posiedzeniach, opiniując materiały na sesje Rady Gminy.
Korzystając z okazji, w imieniu Radnych gminy Wólka, gratuluję Panu Wójtowi Edwinowi Gortatowi otrzymania absolutorium,
które jest wyrazem uznania Jego pracy w poprzednim roku. Życzę
wytrwałości w realizacji kolejnych przedsięwzięć.
Pani Przewodniczącej Edycie Dobek, w imieniu Rady, składam
gratulacje z okazji narodzin synka. Życzę zdrowia mamie i maluszkowi i dużo sił w działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy.
Tomasz Zaborek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wólka

KULTURA

Piosenka i teledysk o gminie Wólka
No i mamy to.... Finalna wersja naszej
piosenki i teledysku jest już dostępna w Internecie. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli ogrom pracy w to, aby efekt końcowy
był najpiękniejszy z możliwych. W sposób
szczególny chciałbym podziękować Natalce Wawrzyńczyk, która swoim pięknym
wykonaniem i nietuzinkowym głosem
sprawiła, że utwór chce się odtwarzać
raz za razem, a i tak się nigdy nie nudzi.
Dziękuję Rodzicom Natalki za otwartość
i ciągłą chęć niesienia pomocy w różnych
inicjatywach. Dziękuję Krzysztofowi Dadejowi za tekst i muzykę oraz mnóstwo różnych pomysłów, które często wykorzystu-

jemy w promocji naszej Gminy. Dziękuję
Mariuszowi Ostańskiemu, który poprzez
swoją aranżację uczynił naszą piosenkę
wyjątkową oraz za nadzorowanie całego
procesu produkcji. Dziękuję Emilii Sikorskiej za spięcie tego wszystkiego w jedną
całość, często kosztem czasu prywatnego i taką organizację przedsięwzięcia, że
praca przy nim była czystą przyjemnością.
Dziękuję wszystkim dzieciom, rodzicom,
dziadkom oraz innym członkom rodzin za
udział w kręceniu teledysku oraz wszystkim tym, których nie wymieniłem, a którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do powstania naszego wspólnego dzieła.

Zapraszam wszystkich do słuchania i oglądania, bo naprawdę warto.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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Łuszczowianki z inicjatywą
Z roku na rok, coraz większą popularnością cieszą się inicjatywy społeczne. Na terenie Gminy Wólka, także nie brakuje pomysłów oraz potrzeb związanych z aktywnością mieszkańców.
Jeden impuls wystarczył, by wiosną br., po ponad 20 latach
zostało reaktywowane Koło Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie,
zrzeszające mieszkanki Łuszczowa Pierwszego i Drugiego. Celem
utworzonej formacji jest integracja kobiet zamieszkujących te sołectwa oraz tworzenie przestrzeni dla wszechstronnego rozwoju
lokalnego środowiska. Przyświecającą ideą jest łączenie tradycji
z nowoczesnością, czerpanie z doświadczenia i wykorzystywanie
talentów. Wszystko po to, by promować nowoczesny wizerunek
kobiet mieszkających na wsi, które z powodzeniem i satysfakcją
łączą pracę zawodową z realizowaniem pasji.
Przynależność do Koła wiąże się z inwestycją czasu wolnego,
ale to także antidotum na oderwanie się od domowych obowiązków. Spotkania motywują, a każda chwila wspólnie spędzona niesie za sobą poczucie przynależności do grupy, wspomaga
rozwój osobisty. Między dziewczynami zawiązały się przyjaźnie,
a otwarte serca stanowią wzajemne wsparcie.
Inicjatywa i zaangażowanie w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi oraz potrzeba krzewienia wartości służących
rozwojowi społeczności lokalnej, zostały docenione wśród

mieszkańców, ale także przez władze samorządowe Gminy Wólka. Podczas uroczystego spotkania, Koło Gospodyń z Łuszczowa
otrzymało piękny List gratulacyjny oraz ciekawe upominki, które z pewnością zastaną wykorzystane w dalszej działalności. To
właśnie organizacja spotkania oraz jego artystyczna oprawa są
zapowiedzią kolejnych kroków. Koło Gospodyń Wiejskich z Łuszczowa zamierza rozwijać się w różnych obszarach. Z pewnością
nie zabraknie inicjatyw artystycznych i kulinarnych oraz udziału
w uroczystościach kościelnych, gminnych i powiatowych.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, sympatykom Koła oraz
naszym rodzinom za dobre słowo i życzliwość. Mamy nadzieję,
że działalność ta ożywi i zintegruje naszą lokalną społeczność.
Z niecierpliwością oczekujemy na organizowane w sierpniu święto plonów Gminy Wólka, które będzie doskonałą okazją do osobistego poznania się oraz zaprezentowania pierwszych efektów
naszych wspólnych działań.
KGW Łuszczów
W. Szczepańska; B. Uniłowska; M. Kuca, W. Pęcak, M. Zwolak,
A. Żółw, A. Rudzka, K. Puszka, M. Grzegorczyk – Cyranek,
A Grzegorczyk, A Kołtunik; A. Wieradzka, A. Oleszko – Brodzik,
A. Durak, M. Szalast M. Tkaczyk

Co piszczy w Pliszczynie?
Gdy rozpoczęły się Sercańskie Dni Młodych, nie było mnie jeszcze na świecie. Na
pierwsze SDM-y przyjeżdżał mój tata. Sercanie wychowują zatem już drugie pokolenie
młodych. Ja po raz pierwszy pojechałem tam
cztery lata temu. Nie byłem wtedy pewny,
czy chcę pojechać. Nie za bardzo chciałem
spać w namiocie. Znajomy ksiądz powiedział
mi jednak: „Kacper, tylko nocując w namiocie, poczujesz ducha SDM-u”. Teraz wiem, że
miał rację.
Sercańskie Dni Młodych to sześciodniowe
spotkanie młodzieży w Pliszczynie niedaleko Lublina. Od prawie trzydziestu lat w tym
miejscu organizują je księża sercanie. To ciekawe wydarzenie odbywa się w pierwszym
tygodniu wakacji. Uczestnicy przyjeżdżają
głównie z parafii sercańskich, jednak nie tylko. SDM jest otwarty dla wszystkich, którzy
10 Wólka NEWS 2(8)2019

czują się młodzi duchem. W tym roku hasło
SDM-u brzmiało „Uratowani jesteśmy”. Na
atmosferę tego spotkania i miejsca, gdzie się
ono odbywa, wpływa bardzo wiele. Jest to
przede wszystkim obecność młodzieży. Całe
otoczenie pliszczyńskiego klasztoru zasłane
jest naszymi namiotami. Poza nami, młodymi uczestnikami, są także księża, siostry
zakonne, animatorzy. Wszyscy tworzymy całość dni młodych. Dzięki temu można tu spotkać tyle radości, spontaniczności i otwartości. To, że śpimy w namiotach, pomaga nam
wyjść poza własne ograniczenia. Trzeba
przecież zrezygnować z wygodnego łóżka
i innych dobrodziejstw. Rekompensatą za to
jest smak wspólnej radości, nowych znajomości i Bożej miłości. W tych dniach zamieniamy kanapę na buty wyczynowe, do czego
podczas Światowych Dni Młodych w Krako-
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wie zachęcał papież Franciszek. Młodzi,
którzy tu przyjeżdżają, potrafią w tym samym miejscu modlić się i bawić. Pod wiatą mamy bowiem Msze Święte, nabożeństwa, koncerty, występy czy prezentacje
grup. Tam również tańczymy i śpiewamy
na Dehoniadzie – święcie radości. Na ten
bal zapraszamy wszystkich, którzy tylko
chcą nas odwiedzić, szczególnie mieszkańców Pliszczyna i okolic. Wtedy każdy może
zobaczyć z bliska, jak wygląda nasze spotkanie, jacy ludzie tutaj przyjeżdżają i po
prostu porozmawiać. Zawsze w czwartek
koło godziny 17:00 zaczynają się zabawy
dla dzieci ( m. in. dmuchane zamki), a zaraz potem rozpalamy grilla. Kiełbaski na
SDM-ie naprawdę smakują przepysznie.
W klimat SDM-u wpisuje się również
wspólne jedzenie. Każdego dnia inna
grupa przygotowuje śniadanie i kolację,
a także nalewa zupy podczas obiadu. Te
ostatnie przygotowują mieszkańcy Pliszczyna. Każdego roku są tak samo pyszne.
Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Ciekawą częścią SDM-u są warsztaty. W tym
roku można było nauczyć się gry na ukulele, samobrony czy szycia na maszynie.
Na koniec przedstawiamy wszystkim, co
udało nam się zrobić przez trzy dni takich
zajęć. Ważny jest też czas wolny. To najlepszy moment na integrację, poznawanie
nowych ludzi. Spotykamy się wtedy z osobami z poprzednich SDM-ów. Często jest
to jedyna okazja w roku. Niektórzy grają
w piłkę nożną albo siatkówkę. Codziennie można potańczyć przed SDM-owym
radiem. Organizujemy się również w inne

grupy. Przez kilka dni o poranku mamy
na ten przykład spotkania dyskusyjne, na
których poruszamy ważne tematy. Zastanawiamy się wówczas, co możemy dać
innym. Jest też czas na wyciszenie, przebaczenie, czyli spowiedź. We wtorek wieczorem uczestniczymy w nabożeństwie,
trwamy przed Jezusem w Najświętszym
Sakramencie. Doświadczamy Jego bliskości i czujemy Jego miłość.
Wszyscy, którzy przyjeżdżają do Pliszczyna, są wyjątkowi. Jednak niektórzy wyróżniają się szczególnie. To ci, którzy uczestniczą w tych spotkaniach od początku ich
istnienia lub od kilkunastu lat. Mówimy
na nich pieszczotliwie „dinozaury”. Niektórzy przyjeżdżają na dni młodych już ze
swoimi dziećmi. Bywa i tak, że swojego
przyszłego męża lub żonę poznali właśnie
w Pliszczynie. Może w ten sposób rośnie
kolejne pokolenie, które za kilkanaście lat
rozpocznie wakacje pod słynną wiatą?

Na SDM-ie pojawiają się też rozmaici goście. Często są to muzycy, dziennikarze lub
inne mniej lub bardziej znane osobistości.
Mówią oni o swojej relacji z Bogiem, nieraz o nawróceniu. Dzielą się z nami wiedzą
i talentami. W tym roku gościliśmy między
innymi zespół Wyrwani z Niewoli, Rock
and Fire oraz Hope 4 Street. W tym roku,
już po raz drugi, był z nami biskup Marek
Solarczyk z diecezji Warszawsko-Praskiej.
Odprawił mszę, zjadł razem z nami obiad,
porozmawiał z nami, a na sam koniec powiedział podczas konferencji kilka słów
o grzechu i sakramencie pokuty. Zinterpretował grzech jako „rysę na ideale”,
jakby wgniecenie w karoserii nowego samochodu. Biskup Marek jest bardzo miły,
rozmowny i zabawny, chętnie spotkamy
się z nim w następnym roku.
O Sercańskich Dniach Młodych mówi
się, że to najlepszy początek wakacji. Jak
najbardziej się z tym zgadzam. Przyjeżdżamy, aby „naładować baterie” na resztę
letniego czasu. Zaczynamy w ten sposób
wakacje z Bogiem, z którym możemy je
również przeżyć i zakończyć. Jestem pewny, że przyjadę na SDM jeszcze niejeden
raz. Nie wyobrażam sobie bowiem wakacji, które nie rozpoczęłyby się pod pliszczyńską wiatą. Tej atmosfery nie da się
opisać, trzeba to samemu sprawdzić. Jest
dużo miejsca na rozbicie namiotu, a i pod
wiatą zmieści się nas o wiele więcej. Przyjeżdżajcie!
Kacper Romaniuk,
Uczestnik Sercańskich Dni Młodych

Wakacje w bibliotece
W ramach działań projektowych „Kreatywna kuźnia talentów w bibliotece”
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce
przeprowadziła akcję „Wakacje w bibliotece”.
Był to pięciodniowy turnus dla dzieci
w wieku do 12 lat z terenu naszej gminy.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były
przez wykwalifikowaną kadrę instrukto-

rów z Fundacji Animatorów i Twórców
Kultury Trach z Lublina.
Zajęcia odbywały się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce, a ich nieodłącznym elementem była książka. To ona
stanowi inspiracje i punkt wyjścia dla
każdego spotkania w bibliotece.

Dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce
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Kreatywna kuźnia talentów w bibliotece
W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce realizuje program „Partnerstwo dla książki”. Zadanie pod nazwą
”Kreatywna kuźnia talentów w bibliotece”
jest dofinansowane ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na
kwotę 10,5 tys.
Głównym celem zadania jest prowadzenie działań animujących czytelnictwo. W
ramach projektu były zaplanowane warsztaty edukacyjne literacko-plastyczne,
przedstawienia teatralne, cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci, warsztaty komiksowe
dla młodzieży oraz warsztaty artystyczne
dla seniorów. Na zakończenie projektu
planowane jest spotkanie podsumowujące, na którym będzie przygotowany wieczór związany z twórczością Stanisława
Moniuszki dla mieszkańców naszej gminy.
W ramach projektu w miesiącu kwietniu br. odbyły się warsztaty literacko-plastyczne pt. Wielkanocne „Zrób to sam”
prowadzone przez instruktorki z Fundacji Kreadukacja z Lublina. 3 kwietnia w
Bibliotece w Łuszczowie miały miejsce
warsztaty dla 19 uczniów z klas III i IV ze
Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, a 4
kwietnia w Bibliotece w Turce warsztaty
dla 18 uczniów z klas V a i V b ze Szkoły
Podstawowej w Turce. Uczniowie wykonywali prace plastyczne: stroiki świąteczne- zajączki oraz jajka- zawieszki. Zajęcia
trwały około 2-3 godzin.
Poza tym w kwietniu odbyły się warsz-

taty plastyczne „Wiosenne przebudzenie”
w Bibliotece w Turce na osiedlu Borek.
Były to spotkania skierowane do osób w
różnym wieku, głównie do osób w wieku
60+ z terenu gminy Wólka. Podczas trzech
dwugodzinnych warsztatów uczestnicy
wykonywali prace artystyczne związane ze
Świętami Wielkanocnymi oraz poszerzyli wiedzę na temat tradycji świątecznych
dawnych i współczesnych. Warsztaty prowadziła florystka. 1 kwietnia robione były
stroiki wielkanocne. Z zajęć skorzystało
11 osób, w tym 6 seniorów. 8 kwietnia
uczestnicy warsztatów wykonywali palmy
wielkanocne. W warsztatach uczestniczyło 14 osób. 15 kwietnia pod okiem florystki wykonywane były pisanki ozdabiane
woskiem, malowane barwnikiem. Z zajęć
skorzystało 9 osób.
W miesiącu maju br. kontynuowane
były zadania projektowe. 9 maja w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wólce zaprezentowano dwa 45 minutowe przedstawienia teatralne dla dzieci pt.
„Opowieści z teczki Profesora Książeczki”
przygotowane przez Teatr Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. Występ aktorów
miał na celu wprowadzić dzieci w świat
bajek i baśni oraz zachęcić do czytania
książek. Na spotkania do biblioteki przybyło ponad 70 uczniów z klas I-III ze szkół
podstawowych z Sobianowic, Pliszczyna
oraz Świdnika Małego.
Poza tym w maju odbyły się dwa warsztaty pt. „Nie ma jak u mamy”. 13 maja w

Odpust ku czci św. Floriana – patrona Strażaków
W dniu 5 maja br. w Parafii p. w. Wniebowzięcia N. M. P w Bystrzycy odbył się
doroczny odpust ku czci Św. Floriana – patrona Strażaków. Uroczystość połączona
została z obchodami Dnia Strażaka oraz
z II Parafialnym Piknikiem Rodzinnym.
Sumę odpustowa odprawił oraz homilię
wygłosił ks. Biskup Józef Wróbel.
Wśród zgromadzonych wiernych na liturgii obecni byli przedstawiciele władz
samorządowych: Wójt Gminy Wólka Pan
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Edwin Gortat, Przewodnicząca Rady Gminy Wólka Edyta Dobek wraz z radnymi, Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Pan Michał
Pelczarski, Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy gminy Wólka, Niemce
oraz Spiczyn oraz zaproszeni goście.
Anna Gułaś, Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Bibliotece w Łuszczowie dla 15 osobowej
grupy uczniów z klasy I ze Szkoły Podstawowej w Łuszczowie, a 22 maja w Bibliotece w Turce dla 19 osobowej grupy
uczniów z klasy II ze Szkoły Podstawowej
w Turce. Warsztaty poprowadzone zostały
przez instruktorki z Fundacji Kreadukacja.
Podczas prawie trzygodzinnych spotkań
uczestnicy poznali historię obchodów
Dnia Matki i Ojca nie tylko w Polsce, ale
i na świecie, przygotowywali w grupach
plakaty, a także wykonali upominki dla
rodziców: drzewka szczęścia oraz kartki
okolicznościowe.
W miesiącu czerwcu br. projekt był kontynuowany. 3 czerwca na placu w pobliżu
Biblioteki w Łuszczowie przeprowadzone
zostały warsztaty „Tańcowała igła z nitką”
dla 12 uczniów z klasy II ze Szkoły Podstawowej w Łuszczowie. Na spotkaniu przeprowadzone zostały gry plenerowe i taneczne mające na celu integrację dzieci,
a także poszerzenie wiedzy uczestników
na temat otaczającej nas przyrody. Warsztaty poprowadziły instruktorki z Fundacji
Kreadukacja.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce
Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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III Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych w Łuszczowie Drugim
W niedzielę 2 czerwca br. w Łuszczowie Drugim odbyła się III
Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych. Organizatorami
wydarzenia byli Polski Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych oraz Gmina Wólka. Współorganizatorami byli Wójt Gminy
Ludwin, Wójt Gminy Mełgiew oraz Wójt Gminy Spiczyn. Wystawę Koni patronatem honorowym objęli oraz udzielili wsparcia finansowego: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Lubelskiego, Starosta Powiatu Lubelskiego oraz Starosta Powiatu Łęczyńskiego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
OT w Lublinie, natomiast patronatu medialnego udzieliło pismo
„Hodowca i Jeździec”.
Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych
Pan Ryszard Pietrzak wraz z Zastępcą Wójta Gminy Wólka Panem
Pawłem Gospodarkiem dokonali oficjalnego otwarcia wystawy,
a następnie przywitali zaproszonych gości, którymi byli m.in.
Starosta Łęczyński Pan Krzysztof Niewiadomski, Przewodniczący
Rady Powiatu Łęczyńskiego Pan Arkadiusz Biegaj, Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Pani Sylwia Pisarek- Piotrowska, Radna
Powiatu Lubelskiego Magdalena Udrycka, Naczelnik Wydziału
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lublinie, Radna Gminy Wólka Pani Jolanta Kais, Przewodniczący Rady Gminy Tuczna
Pan Zbigniew Sokołowski, Przewodniczący Rady Gminy Milejów
Pan Andrzej Wirski, Pani Katarzyna Tkaczyk w imieniu Wójta Gminy Ludwin Pana Andrzeja Chabrosa, Dyrektor Polskiego Związku
Hodowców Koni Pan Andrzej Stasiowski, Lubelski Wojewódzki
Lekarz Weterynarii Pan Paweł Piotrowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie Pan Tomasz Brzana, Dyrektor Zespołu Szkół

Rolniczych w Kijanach Pani Jolanta Wąsala, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuszczowie Pani Magdalena Krystjańczuk, Przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie,
Sekretarz Gminy Wólka Pani Anna Kruk, Radni i Sołtysi gminy
Wólka.
Po oficjalnym otwarciu odbył się pokaz konia fryzyjskiego
w siodle i w ręku. Kolejnym punktem programu była prezentacja
klaczy i ogierów, z których wybrano: Najlepszą Klacz, Najlepszego
Ogiera oraz Najlepszego Konia Wystawy.
Puchary dla Najlepszego Konia Wystawy ufundowali: Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jan Krzysztof Ardanowski, Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Starosta
Lubelski Pan Zdzisław Antoń, Starosta Łęczyński Pan Krzysztof
Niewiadomski, Wójt Gminy Mełgiew Pani Magdalena Wójcik,
Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej Chabros, Wójt Gminy Wólka Pan
Edwin Gortat, Z-ca Dyrektora OT w Lublinie Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Pan Marek Wojciechowski, Prezes Polskiego
Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych Pan Ryszard Pietrzak.
Wystawę zamknęli Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat wraz
z Panem Ryszardem Pietrzakiem, Prezesem Polskiego Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych dziękując hodowcom
i uczestnikom za tak liczne przybycie. Wspólnie wyrazili nadzieję,
iż wystawa będzie wydarzeniem organizowanym cyklicznie na terenie gminy Wólka.
Redakcja Wólka News

Piknik Rodzinny
19 maja br. na boisku Neptun w Świdniku Dużym Pierwszym odbył się Piknik
Rodzinny. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy o godz. 15:00. Zagrali dla nas
True Colors Band oraz gwiazda wieczoru
Czadoman, natomiast możliwości ludzkiego ciała zaprezentował dla publiczności Jurij Ziniewicz.
Była również moc atrakcji dla najmłodszych w postaci zabaw integracyjnych
z animatorem oraz bezpłatnych dmuchańców.
Dziękujemy Państwu za tak liczną
obecność i wspólną zabawę.
Należy wspomnieć, że większość kosztów związanych z organizacją wydarzenia poniosła Firma Neptun Sp. z o.o., za

co serdecznie dziękujemy Właścicielowi
firmy.
Firma Neptun Sp. z o.o. w tym roku
obchodzi jubileusz 20 lecia swojej działalności i z tej okazji przygotowaliśmy
pamiątkowy grawerton.
Redakcja Wólka News
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Święto dumy i radości - relacja z obchodów święta 3 Maja
w gminie Wólka
Święto 3 Maja to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym
kraju. W naszej gminie ten uroczysty
dzień rozpoczął się Mszą św. w intencji
Ojczyzny i ku czci Matki Boskiej Królowej Polski w Kościele p.w. Świętej Trójcy
w Wólce.
W liturgii udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Wólka Pani Edyta Dobek
wraz z Radnymi Gminy Wólka, Wójt
Gminy Wólka Pan Edwin Gortat wraz
z pracownikami Urzędu Gminy Wólka
oraz jednostek podległych, Sołtysi poszczególnych sołectw, poczty sztandarowe Placówek Oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej działających na terenie gminy Wólka oraz lokalna społeczność. Znakiem obywatelskiej wspólnoty wśród uczestników były
przypięte biało-czerwone kotyliony.
Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił przemarsz pod Urząd Gminy Wólka,
gdzie odbyło się zaciągnięcie warty honorowej, uroczyste podniesienie flagi,
odegranie hymnu państwowego, przemówienie wygłoszone przez Pana Wójta, zapalenie zniczy i złożenie kwiatów
przez Wójta Gminy oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pod obeliskiem
przy Urzędzie Gminy.
Piękna inscenizacja słowno - muzyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Sobianowicach przypomniała uczestnikom uroczystości,
z jakimi trudnościami borykali się nasi

przodkowie, abyśmy mogli żyć w wolnej
Polsce.
Podczas uroczystości pokazaliśmy, że
potrafimy w takich chwilach być razem,
ciesząc się z naszej narodowej historii

i tradycji, a wspólne świętowanie cementuje nasze społeczeństwo.
Renata Rycek, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka

Jubileusz 10-lecia powstania Parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Turce
Dnia 28 kwietnia br. Parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Turce
obchodziła jubileusz 10-lecia jej powstania. Wspólnota parafialna została założona przez śp. Arcybiskupa Józefa Życińskiego
dzięki pracy ks. Kanonika Krzysztofa Kołodziejczyka i jest rozwijana przez ks. Proboszcza Waldemara Faca. Gminę Wólka w uroczystościach reprezentowała Przewodnicząca Rady Gminy Wólka
- Pani Edyta Dobek wraz z radnymi: Panem Łukaszem Idzikowskim i Panem Grzegorzem Dumała oraz przewodnicząca zarządu
osiedla Borek - Pani Renata Śniadecka - Mandryk. List przygotowany przez wójta Edwina Gortata odczytał Pan Paweł Gospodarek- Zastępca Wójta Gminy Wólka.
Uroczystości jubileuszowe były połączone z obchodami Święta
Miłosierdzia Bożego. Życzymy Księdzu Proboszczowi, duszpasterzom i parafianom wytrwałości, sił i jedności w rozbudowie Parafii, w tym budowie Kościoła.
Redakcja Wólka News
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Dnia 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi
Z tej okazji w dniu 1 czerwca br. odbyła się akcja sprzątania na terenie naszej
gminy. Podobnie jak w poprzednich latach, liczną grupę ochotników stanowili
Harcerze, którzy pokazali, że są niesamowicie zgranym zespołem, a estetyczny
wygląd miejsca, w którym mieszkają,
jest dla nich bardzo ważny.
W spotkaniu uczestniczyli również
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat,
Przewodnicząca Zarządu osiedla Borek
Pani Renata Śniadecka- Mandryk, jak
również Mieszkańcy naszej gminy, którzy
aktywnie włączyli się w akcję.

takie działania niewątpliwie przyczyniają się do podniesienia świadomości
ekologicznej naszej wspólnoty, poprawy
estetyki i wizerunku naszej gminy. Wyraził jednocześnie nadzieję, iż w kolejnych
inicjatywach liczy na tak dobrą i owocną
współpracę ze środowiskiem harcerskim
oraz z mieszkańcami gminy Wólka.
Dodatkowo zwracamy się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o dbanie
o czystość i porządek na terenie naszej gminy. Nie przechodźmy obojętnie

obok porzuconych śmieci, gdyż każdy
z nas chce mieszkać w ładnym, czystym
i schludnym miejscu. Jak powiedział
Mahatma Gandhi – Jeśli chcesz zmienić
świat, zacznij od siebie. Każdy z nas powinien zastanowić się, co należy zrobić,
aby poprawić stan otaczającego go środowiska.
PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWISKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!
Redakcja Wólka News

Zgromadzeni uczestnicy podzieleni
na grupy, wyposażeni w rękawice, worki oraz mapy zbierali śmieci zalegające
okoliczne lasy, rowy, drogi i pobocza.
Sprzątanie miało charakter zabawy- były
to zawody, a dla drużyny, która zebrała
najwięcej worków śmieci Pan Wójt przewidział nagrody.
Zwieńczeniem ciężkiej pracy było ognisko, pieczenie kiełbasek i wspólna zabawa połączona ze śpiewograniem.
Kończąc spotkane Pan Wójt Edwin
Gortat rozdał nagrody i podziękował
wszystkim za tak liczne przybycie oraz za
ogromne zaangażowanie. Zadeklarował,
iż tego typu akcje będą cyklicznie odbywały się na terenie naszej gminy, gdyż

II Rajd Pamięci st. sierż. Walentego Waśkowicza „Strzały”

13 kwietnia br. na terenie naszej gminy po raz drugi uczczono pieszym rajdem pamięć st. sierż. Walentego Waśkowicza
„Strzały”. Patron wydarzenia to przedwojenny podoficer rezerwy
Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku,
w okresie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Akcji Burza. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na Lubelszczyznę
wcielono go do Ludowego Wojska Polskiego skąd w obawie przed
aresztowaniem zdezerterował i pod koniec 1945 r. wstąpił do oddziału WiN kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Przez następne

trzy lata dowodził kilkuosobowym patrolem, który operował m.
in. na terenie naszej gminy. Wydarzenie odbywa się w Pliszczynie ponieważ to właśnie ta miejscowość była głównym zapleczem
partyzantów „Strzały”. To także tu 1 kwietnia 1949 r. „Strzała”
otoczony przez 270 osobową grupę operacyjną UB - KBW poległ
w trakcie walki.
Rajd rozpoczął się o godzinie 11:00 mszą świętą w Kościele
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie odprawioną
w intencji „Strzały”, jego podkomendnych oraz udzielającym im
pomocy mieszkańców. Kazanie wygłosił proboszcz Parafii pw. św.
Barbary w Łuszczowie ks. Janusz Stępniak. Następnie uczestnicy udali się na cmentarz parafialny, gdzie odmówiono modlitwę
i złożono kwiaty na symbolicznym grobie Czesława Jabłońskiego
„Bąka” - żołnierza patrolu „Strzały” pochodzącego z Łysakowa.
Zginął on 18 maja 1947 roku pod Zawieprzycami podczas walki
patrolu „Strzały” z grupą operacyjną UB – KBW a ciała do tej pory
nie odnaleziono. Po uroczystościach na cmentarzu nastąpił przemarsz ośmiokilometrową trasą rajdu prowadzącą przez Zagrody,
Łysaków, Zawadów i Pliszczyn. Uczestnicy marszu wędrowali szlakami, które niegdyś przemierzali “Strzała”, “Bąk”, “Kubuś”, “Sęk”
i inni partyzanci. Poznawali historię sprzed siedemdziesięciu lat
podziwiając krajobrazy Doliny Ciemięgi i Bystrzycy. Nad zabezpieczeniem marszu czuwali strażacy z OSP w Pliszczynie oraz harcerze i harcerki. Ostatnim punktem trasy była inscenizacja przedstawiającą śmierć “Strzały”. Grupy Rekonstrukcji Historycznej - im. 1
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Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ oraz Gregor odtworzyły ostatnie momenty życia partyzanta, przybliżając widzom
tragizm tamtego wydarzenia.
Wydarzenie zakończył piknik militarno - historyczny na terenie
parku przy Klasztorze Księży Sercanów. Na zmęczonych marszem
uczestników czekała gorąca zupa, kiełbaski z ogniska i ciasta. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Lublina przygotowało atrakcje
dla najmłodszych - zjazd tyrolski, strzelnice pneumatyczną i painballową oraz tor przeszkód. Swoje stoiska wystawiły Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz 21 Batalion Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród uczestników obecni
byli kombatanci: por. Jan Jabłoniec “Fiat” - żołnierz oddziału kpt.
“Uskoka”, kpt. Aleksander Kuchciewicz “Żbik” - brat por. Stanisława Kuchciewicza “Wiktora” oraz Pani Helena Jabłońska - łączniczka kpt. “Uskoka”. Gościliśmy również rodziny Żołnierzy Wyklętych: Pana Adama Brońskiego - syna kpt. “Uskoka” oraz Pana

Marka Franczaka - syna sierż. “Lalusia”. Ostatnim punktem programu była prelekcja dyrektora Lubelskiego Oddziału IPN Pana dr.
Marcina Krzysztofika oraz wręczenie przez kombatantów nagród
laureatom konkursu plastycznego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Pliszczynie.
Organizatorami II Rajdu Pamięci st. sierż. Walentego Waśkowicza “Strzały” byli: Instytut Pamięci Narodowej, Gmina Wólka,
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, GRH
im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Rajd patronatem objęli: Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz TVP Lublin i Radio Lublin. Do zobaczenia za rok!
Przemysław Bara, GRH im. 1 Pułku Legii
Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ,Komendant Rajdu Pamięci
st. sierż. Walentego Waśkowicza “Strzały”

SpOrt

Kolejne Otwarte Strefy Aktywności w gminie Wólka
Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, iż w maju na stronie
Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiła się informacja, że gmina Wólka po raz
kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację Otwartych Stref Aktywności w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. W ramach
projektu powstaną trzy jednakowe obiekty sportowo – rekreacyjne w miejscowościach Bystrzyca, Łysaków oraz Świdnik
Duży Pierwszy wykonane w wariancie
podstawowym obejmującym siłownię plenerową oraz strefę relaksu. Strefa aktywności wyposażona będzie w 6 urządzeń
do ćwiczeń oraz w zależności od lokalizacji
w stół do gry w tenisa stołowego, stół do
gry w piłkarzyki, stół do gry w szachy oraz
stół do gry w chińczyka, a także w małą
architekturę tj. ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe. Wartość inwestycji
wynosi 153 324,00 zł brutto.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczne naszych mieszkańców stworzona zostanie przestrzeń aktywności sportowej
sprzyjająca międzypokoleniowej integracji
społecznej naszych mieszkańców, która
wpłynie na zwiększenie ich sprawności fizycznej oraz umożliwi czynny odpoczynek
na otwartej przestrzeni.

Sukcesy karateków z gminy Wólka
W dniu 19 maja br. w Tomaszowie Lubelskim zakończyła się finałowa edycja Międzywojewódzkiej Ligii Karate Tradycyjnego.
Turniej składał się z czterech części, podczas których zawodnicy zdobywali punkty
prezentując swoje umiejętności w konkurencjach kata i kumite. Odbywały się one
kolejno w Rykach, Lubaczowie, Biłgoraju
oraz Tomaszowie Lubelskim. W zawodach
wystartowało blisko 150 zawodników z województwa lubelskiego i podkarpackiego.
Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI” reprezentowali bardzo dzielnie między innymi zawodnicy z Gminy Wólka, którzy na
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co dzień trenują pod okiem instruktorów
Magdy i Roberta Malec. Na szczególną pochwałę zasługują Alan Flis i Kacper Jakubas,
którzy w swoich grupach wiekowych okazali
się bezkonkurencyjni stając na najwyższych
stopniach podium oraz Tobiasz Wojniusz
zdobywca srebrnego medalu. Wyrazy uznania należą się także pozostałym zawodnikom: Piotrowi Oleszczukowi i Dawidowi Koperczakowi, za włożoną pracę i ducha walki.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra
Sportu i Turystki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
(FRKF) w ramach programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

SPORT

SP Łuszczów MISTRZEM RUGBY TAG!
W sobotę 25 maja br. w trakcie XXI Pikniku Olimpijskiego w Warszawie został rozegrany Ogólnopolski Finał Szkolnej Ligi Rugby TAG. W turnieju udział wzięły najlepsze
drużyny szkolne, mistrzowie województw
biorących udział w programie MSiT, w tym
dwie drużyny SP Łuszczów - mistrzowie
województwa lubelskiego w kategorii klas
IV i V. Razem w trzech kategoriach wiekowych zagrało 35 zespołów.
Miło nam poinformować, że trzeci raz
z rzędu złotym medalistą i Mistrzem Szkolnej Ligii Rugby Tag została Szkoła Podstawowa z Łuszczowa!!
Nasza drużyna SP Łuszczów „Farmerzy”
w grupie eliminacyjnej spotkała się z SP
20 Nowy Sącz zwyciężając 4:0, następnie
pokonując SP 3 Sochaczew 5:0. W kolejnym meczu, zwycięstwo z zespołem SP 29
Olsztyn 5:0 co oznaczało pierwsze miejsce
w grupie A i awans do strefy medalowej,
w której SP Łuszczów spotkała się z SP 4
Jarocin zwyciężając 4:1. W decydującym
meczu o mistrzostwo nasz zespół spotkał
się z SP 152 Łódź pokonując rywali 4:0
i tym samym zdobywając złote medale
i zostając najlepszą szkolną drużyną w Polsce w tej kategorii wiekowej !!
Najlepsza drużyna RUGBY TAG w kategorii klas V - SP Łuszczów !!
W mistrzowskiej drużynie wystąpili:
Jakub Kuca, Jakub Langwiński, Damian
Szczepański, Dominika Wójcik, Klaudia
Walaszek, Maja Grzegorczyk oraz Jakub
Michalczyk

W rywalizacji klas IV w fazie grupowej
„Farmerzy” z Łuszczowa zremisowali z SP
Mieszków 2:2, zwyciężyli SP 3 Sochaczew
4:3 oraz pokonali 5:0 SP Kijewo, przegrywając awans do strefy medalowej tylko
dzięki mniejszej liczbie zdobytych przyłożeń. Pozostała nam rywalizacja o miejsca
4-6 w której ulegliśmy SP Lubień 1:2 oraz
SP Ruda Śląska 1:3 zajmując ostatecznie 6
miejsce.
W rywalizacji klas IV SP Łuszczów reprezentowali:
Krzysztof Kopyść, Jakub Dziewulski, Dawid Romańczuk, Kacper Uniłowski, Aleksandra Borek, Michał Wąsik, Julia Kiełbus
oraz Jakub Bednarczyk. Trenerem drużyn

jest Pan Maciej Kleszcz nauczyciel wf w SP
Łuszczów, który w imieniu swoim oraz
całej drużyny składa podziękowania dla
Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata
za pomoc okazaną naszym zawodnikom,
dla Pani Hanny Borkowskiej i firmy Centro-Chem, dla Pani Joanny Karaś i Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów „Fabryka”
w Wierzchowiskach II, dla Pana Andrzeja Kędziory i firmy F.H.„KABIS” DYWANY
ŁUSZCZÓW, dla Pana Sławomira Rafalskiego i firmy J.H.J.S. Rafalscy.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom
SP Łuszczów oraz trenerowi i życzymy dalszych sukcesów na sportowych arenach.

bezpieczeństwo

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Turce
W ramach współpracy z Komendą
Wojewódzką PSP w Lublinie do jednostki OSP w Turce przekazany został średni
samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz/
Star 022. Sprzęt ten w znaczny sposób
przyczyni się do poniesienia efektywności naszych działań. Zarząd OSP w Turce
w imieniu swoim, wszystkich członków
OSP, a także mieszkańców Turki składa
serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do pozyskania samochodu.
Zarząd OSP Turka
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rodzina 500+

Z dniem 1 lipca br. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 11 lutego 2016
r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn.
zm.).
Największą zmianą wprowadzoną
w programie „Rodzina 500+” to zniesienie kryterium dochodowego przy rozpatrywaniu wniosków składanych na
pierwsze dziecko. Oznacza to, że prawo
do świadczenia wychowawczego będzie
przysługiwało na wszystkie dzieci do
18. roku życia, bez względu na wysokość
dochodów rodziny. W związku z tym, nie

będzie już konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny.
W celu uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach należy złożyć wniosek. Od 1 lipca br.
wnioski było można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy
PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, natomiast
od 1 sierpnia br. również tradycyjnie
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wólce. Złożenie wniosku w terminie
od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r.
będzie skutkowało ustaleniem prawa do
świadczenia wychowawczego począwszy
od dnia 1 lipca br. W przypadku, gdy rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września br., świadczenie będzie wypłacone
od miesiąca złożenia wniosku bez wy-

równania za minione miesiące.
Kolejnym rozwiązaniem mającym na
celu usprawnienie realizacji programu „Rodzina 500+” jest wprowadzenie
3-miesięcznego terminu, na złożenie
wniosku o świadczenie wychowawcze na
nowo narodzone dziecko, liczonego od
dnia urodzenia dziecka. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało
przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin
dziecka.
Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych po
dniu 30 czerwca br. ustala się na okres od
01 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.
Wioletta Pęcak,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Opieka wytchnieniowa dla rodzin osób niepełnosprawnych

Gmina Wólka reprezentowana przez Pana Edwina Gortata –
Wójta Gminy Wólka przystąpiła
do Programu ogłoszonego przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej pt. „Opieka
Wytchnieniowa” – edycja 2019.
Program finansowany jest w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Program adresowany jest do
dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają
wsparcia w postaci doraźnej,
czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia
swoich umiejętności i wiedzy
w zakresie opieki nad tymi osobami.
Program dotyczy osób sprawujących bezpośrednią opiekę
nad:
1) dziećmi niepełnosprawnymi
z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współ-

udziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną
doświadczają
w codziennym życiu zmęczenia
fizycznego i psychicznego, podporządkowują dzienny rozkład
zajęć czynnościom związanym
z opieką, borykają się z brakiem
możliwości załatwienia spraw
prywatnych, niejednokrotnie
pilnych. Opiekunów, dotykają
również nagłe, nieoczekiwane
zdarzenia losowe, takie jak np.
choroba, pobyt w szpitalu czy
niespodziewany wyjazd poza
miejsce zamieszkania. W takich
sytuacjach zderzają się z problemem zapewnienia opieki osobie zależnej, co często staje się
barierą nie do przebycia. Każdy
z nas potrzebuje odpoczynku
od codziennego wypełniania
swoich obowiązków, osoby sprawujące stałą opiekę nad osobą
bliską niepełnosprawną tym
bardziej. Zdarza się, że opiekunowie nie mogą sprostać swoim
zadaniom, dotyka ich poczucie
bezsilności.
Osoby niepełnosprawne borykają się z wieloma chorobami, czasami stają się zależne od
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opiekuna w każdym elemencie życia codziennego. Wiele
osób w takiej sytuacji rezygnuje
z udziału w życiu społecznym,
zawodowym, zaniedbuje własne
zdrowie czy też potrzeby, wynika to z faktu, iż opiekunowie
robią wszystko, co w ich mocy,
aby opiekować się bliską osobą
w możliwie najlepszy sposób.
Opieka wytchnieniowa może
odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia
w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienia zastępstwa, dzięki któremu osoby te zyskają czas dla
siebie.
Program będzie realizowany
w trzech Modułach:
• W Module pierwszym świadczenie opieki wytchnieniowej
(w formie pobytu dziennego)
skierowane będzie do opiekunów, którzy nie korzystają
z innych form usług w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej.
• Moduł drugi to rozszerzenie
usług opiekuńczych w formie pobytu całodobowego:
w ośrodkach wsparcia posiadających miejsca całodobowego pobytu; w mieszkaniach
chronionych.
• Z kolei Moduł trzeci zakłada
zapewnieniem
opiekunom

możliwości skorzystania z poradnictwa specjalistycznego
(psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji
i dietetyki.
Gmina Wólka realizuje I Moduł programu, świadczenie będzie skierowane do opiekunów
którzy nie korzystają z innych
form usług.
Do wykorzystania w I Module
opiekunowie będą mieli limit
240 godzin dla opieki wytchnieniowej.
Po przekroczeniu limitu opiekunowie, których dochód nie
przekracza 350 proc. obowiązującego kryterium dochodowego
określonego w ustawie o pomocy społecznej, nadal będą mogli
korzystać ze wsparcia – kolejne
240 godzin opieki ponosząc odpłatność za połowę kosztów jej
realizacji. Gmina będzie przyznawać opiekę wytchnieniową
na wniosek członka rodziny lub
opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę wydając decyzję
administracyjną.
Szczegółowych
informacji
udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, Jakubowice
Murowane 8, pokój nr 8, tel. 81
478 17 61.
Anna Modrzejewska,
OPS w Wólce

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odbiór odpadów komunalnych i wielkogabarytowych
Dane kontaktowe firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu gminy Wólka:
Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios
ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów. tel. 881 570 470

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINA WÓLKA
II PÓŁROCZE 2019 r.
miejscowość
Osiedle Borek
- zabudowa
wielorodzinna
Osiedle Borek
– zabudowa
jednorodzinna
Osiedle Borek –
podmioty gospodarcze
Pliszczyn, Pliszczyn Kol.
(od torów), Łysaków,
Bystrzyca, Sobianowice
Rudnik, Kol. Pliszczyn
(od obwodnicy
do torów)
Turka Wieś
Łuszczów Pierwszy,
Łuszczów Drugi
Biskupie Kol.,
Kol. Świdnik Mały,
Świdniczek,
Świdnik Duży Pierwszy,
Świdnik Duży Drugi,
Świdnik Mały
Długie,
Jakubowice Murowane,
Wólka

Lipiec 2019
OK, SE, ZIE,

Sierpień 2019 Wrzesień 2019 Październik 2019 Listopad 2019
Grudzień 2019
OK, SE, ZIE,
OK, SE, ZIE,
OK, SE, ZIE, P OK, SE, ZIE, P GM OK, SE, ZIE, P GE

5,12,19,26

2,9,16,23,30

6,13,20,27

4,11,18,25,31

8GM,15,22,29

6GE,13,20,27

5,19

2,16,30

13,27

11,25P

8GM,22P

6GE,20P

5

9

6

4

8GM

6GE

9

12

10

9

13GM

10GE

8

8

9

8

12GM

9GE

10

13

11

10

14GM

11GE

11

14

12

14

18GM

12GE

15

19

16

15

19GM

16GE

16

20

17

16

20GM

17GE

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00
OK- odpady komunalne, SE – frakcja sucha + metale, ZIE – odpady zielone, P – popiół,
GM- okna, drzwi ,meble, GE - opony, elektro-śmieci i inne np. dywany, baseny ogrodowe dla dzieci, rowerki itp.

Plastikowe odpady w wąwozie
Prawdopodobnie w dniu 26 maja br.
w wąwozie na drodze gminnej urządzonej
na działce nr 923 w miejscowości Pliszczyn
nieznani sprawcy wyrzucili odpady plastikowe z demontażu pojazdów w ilości
odpowiadającej pojemności załadunku
samochodu ciężarowego. Droga została
całkowicie zablokowana. Przestępstwo
zostało zgłoszone na policję, a sprawcy są
poszukiwani. Podobne incydenty zdarzyły
się również w gminach sąsiednich. Odpa-

dy zostały przekazane do Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska na koszt gminy
Wólka, który wyniósł 1 944 zł brutto. Jeżeli
posiadają Państwo informacje, które mogłyby pomóc w odnalezieniu sprawców,
prosimy o kontakt z Komisariatem Policji
w Niemcach, tel. 81 756 17 97.
Jolanta Kotlarek,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka
Wólka NEWS 2(8)2019
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Usuwamy azbest w Gminie Wólka

W dniach 6-24 maja br. odbył się trzeci nabór zgłoszeń dotyczących usuwania

azbestu w ramach projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego”.
Nazwa Programu: RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Złożono 36
wniosków na demontaż i odbiór azbestu
od osób fizycznych z terenu Gminy Wólka. Pomoc polega na bezpłatnym demontażu z dachu i odbiorze azbestu lub na
samym tylko odbiorze azbestu wcześniej
zdemontowanego. Nie ma żadnych rozli-

czeń finansowych pomiędzy właścicielem
i gminą – pomoc dotyczy wyłącznie bezpłatnych usług. Realizacja wniosków złożonych w trzecim naborze jest przewidziana na okres od października br. do końca
marca 2020 r.
Jolanta Kotlarek,
Referat Infrastruktury,
Urząd Gminy Wólka

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis
do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust.
2,3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz. 1252). Podmioty (zakłady) prowa-

dzące produkcję pierwotną to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa rolne lub punkty skupu. Ww. wniosek należy złożyć osobiście w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie – ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin lub przesłać na
ww. adres.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie

OGŁOSZENIA

Uroczyste pożegnanie pracownika naszego urzędu
W dniu 26 lipca br. Wójt Gminy Wólka
Pan Edwin Gortat wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Wólka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce podziękowali za
współpracę Pani Ewie Paprockiej odchodzącej na zasłużoną emeryturę. Pani Ewa
w naszym urzędzie przepracowała ponad
41 lat.
Podczas spotkania Pan Wójt podzięko-

wał Pani Ewie za ogromny wkład pracy na
rzecz gminy i lokalnej społeczności.
Dziękując za oddanie, lojalność oraz trud
włożony w pełnione obowiązki, życzymy
Pani Ewie wielu lat w zdrowiu, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji swoich pasji i marzeń.
Redakcja Wólka News

Uwaga dla podatników składających deklaracje lub informacje podatkowe
Od 1 lipca br. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach
oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
zastępuje - przewidziane obecnie dla rad gmin - upoważnienie do
określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek
rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń
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w sprawie jednolitych wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości.
Nowe formularze mają zastosowanie wyłącznie do informacji
i deklaracji dotyczących podatków i opłat, których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.
Druki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Marzena Hunek, Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka
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Uwaga właściciele psów!
W związku z interwencją Dzielnicowego Gminy Wólka z Komisariatu Policji w Niemcach oraz w związku z §12 ust. 1 uchwały
nr XXXVIII.227.2017 z dnia 18 września 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka,
zwracamy się z prośbą do właścicieli psów o wywieszenie tabliczek na ogrodzeniach posesji informujących o luźno biegających
psach. Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 77 § 1 ustawy

z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019r. poz. 821)
mówi, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Jolanta Kotlarek,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wójt Gminy Wólka przypomina, że
każdy rolnik, który chce odzyskać część
środków finansowych wydanych na olej
napędowy używany do produkcji rolnej,
powinien w terminie od dnia 1 sierpnia
do dnia 2 września br. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych.
Do wniosku o zwrot podatku należy
dołączyć:
1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące
dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w okresie 6 miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku (tj. od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku),
2. dokument wydany przez kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim
dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przy-

padku ubiegania się przez producenta
rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
3. oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej.
Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępne są na stronie www.wolka.pl w zakładce aktualności.
Marcin Woch,
Referat Finansowy,
Urząd Gminy Wólka

Nagrody w ramach konkursu „Nie bądź kosmita ;) rozlicz w Wólce PIT-a :)”
Z wielką przyjemnością informujemy, iż Pan Wójt Edwin
Gortat wręczył Laureatom nagrody w postaci kart podarunkowych i podziękował wszystkim za wzięcie udziału w konkursie, ale przede wszystkim
za wsparcie budżetu gminy
Wólka.
Nagroda główna w postaci
bonu podarunkowego o wartości 1000,00 zł została przyznana dla autora hasła:
Weź się nie leń, weź nie pytaj,
tylko w Wólce rozlicz PIT-a.
Zwycięskie hasło będzie
promowało
przyszłoroczny
konkurs organizowany wśród
osób rozliczających podatek
dochodowy od osób fizycznych PIT w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Lublinie.
Nagroda w postaci bonu
podarunkowego o wartości
800,00 zł za zajęcie II miejsca
została przyznana dla autora
hasła:
To jest mój dom i moja gmina
Tu PIT rozlicza moja rodzina
Wólka NEWS 2(8)2019
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Nagroda w postaci bonu podarunkowego o wartości 600,00
zł za zajęcie III miejsca została
przyznana dla autora hasła:
Pita na Wólkę oddaję! Lokalnym patriotą zostaję.
Przypominamy, iż wszyscy Ci
Mieszkańcy, którzy złożyli zeznania PIT w Drugim Urzędzie
Skarbowym w Lublinie oraz
w zeznaniu podatkowym jako
miejsce zamieszkania wskazali
gminę Wólka przyczynili się do
zwiększenia wpływu z podatków do budżetu naszej gminy,

za co im serdecznie dziękujemy.
Ponadto zachęcamy wszystkich tych Mieszkańców, którzy
w tym roku z różnych względów w zeznaniu podatkowym
nie wpisali gminy Wólka jako
właściwe miejsce zamieszkania, a faktycznie tutaj mieszkają, do zgłoszenia tej zmiany do
urzędu skarbowego. Zmiana
urzędu skarbowego wynikająca ze zmiany adresu zamieszkania w 2019 roku będzie miała znaczenie przy rozliczeniu
PIT za 2019 rok.
Ważne! Zmiana danych

w urzędzie skarbowym nie
będzie skutkowała koniecznością wymiany dokumen-

Gmina Wólka Laureatem Programu Promocji Gmin
BUSINESS EXCELLENCE 2019
12 czerwca br. odbyła się Finałowa
Gala Programu Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE 2019. Wójt Gminy
Wólka Pan Edwin Gortat odebrał prestiżową nagrodę dla naszej gminy.
Gmina Wólka poddała się ocenie
przez niezależnych ekspertów w ramach
VIII Edycji Programu Promocji Gmin Business Excellence 2019. Ideą Programu
jest wskazanie, nagrodzenie i promocja
najlepszych samorządów województwa
lubelskiego za inicjatywę i przedsiębiorczość własną, jak również za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości na
terenie samorządu poprzez tworzenie
sprzyjających warunków dla biznesu.
Ponadto Komisja i Kapituła Programu
poddawała analizie wyniki finansowe
gmin, które są podstawą oceny, szczególną uwagę zwróciła na innowacyjność, dbałość o ochronę środowiska,
relacje z pracownikami, zrównoważony
rozwój, a także odpowiedzialność społeczną (CSR).
Administratorem Programu jest Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu, które powstało w 2000 roku, by wspierać
i integrować, a także reprezentować
22 Wólka NEWS 2(8)2019

i ochraniać interesy gospodarcze przedsiębiorców.
W kategorii Gmina Wiejska powyżej 10 tys. mieszkańców gmina Wólka
otrzymała tytuł Laureata Programu
Promocji Gmin BUSINESS EXCELLENCE
w kategorii gmina proinwestycyjna. Nasza gmina doceniona została za skuteczną realizację swojej strategii, innowacyjność, przedsiębiorczość, tworzenie
przyjaznych warunków dla biznesu.
Redakcja Wólka News

tów. Ponadto nie jest konieczna zmiana meldunku.
Redakcja Wólka News
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Zmiany w sieci placówek oświatowych w gminie Wólka

Rok szkolny 2019/2020 w gminie Wólka
powitamy w zmienionej sieci szkół i przedszkoli. Obowiązująca dotychczas uchwała Rady Gminy Wólka nr XXXI.198.2017
z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
ma charakter czasowy i przestanie obowiązywać z dniem 31 sierpnia br.
Konieczność podjęcia nowej uchwały
w sprawie sieci szkół wynikająca z przepisów prawa przyspieszyła od dawna planowane zmiany w sieci placówek oświatowych.
Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce został przekształcony w samodzielne jednostki: Szkołę Podstawową w Turce i Samorządowe Przedszkole
w Turce.
Na czerwcowych sesjach Rada Gminy
podjęła pakiet uchwał, które porządkują
sieć szkół i przedszkoli. Uchwały te uzyskały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora
Oświaty.

Wszystkie oddziały zamiejscowe Samorządowego Przedszkola w Turce zostały
zlikwidowane, a utworzono Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie, Samorządowe Przedszkole „Pliszka”
w Pliszczynie, Samorządowe Przedszkole „Stokrotka” w Sobianowicach i Samorządowe Przedszkole „Tęczowy Zakątek”
w Świdniku Małym. Przedszkola wraz ze
szkołami podstawowymi, z którymi mają
wspólną siedzibę zostały połączone w zespoły.
Od 1 września br. w gminie Wólka funkcjonować będą:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie, z siedzibą w Łuszczowie Drugim,
Łuszczów Drugi 102, w którego skład
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. św.
Jana Pawła II w Łuszczowie i Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie.
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pliszczynie, z siedzibą w Kolonii Pliszczyn,
Kolonia Pliszczyn 100, w którego skład
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Róży
Kołaczkowskiej w Pliszczynie i Samorzą-

dowe Przedszkole „Pliszka” w Pliszczynie.
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobianowicach, z siedzibą w Sobianowicach,
Sobianowice 32a, w którego skład
wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach i Samorządowe Przedszkole „Stokrotka”
w Sobianowicach.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdniku Małym, z siedzibą w Świdniku Małym, Świdnik Mały 39, w którego skład
wchodzą: Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym i Samorządowe Przedszkole
„Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym.
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Turce,
z siedzibą w Turce, Turka 294, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa
w Turce i Samorządowe Przedszkole
w Turce.
Elżbieta Skiba,
Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Gmina Wólka beneficjentem programu
„Przyjazna ekonomia - edukacja ekonomiczna uczniów w gminie Wólka”
Gmina Wólka została beneficjentem
programu „Przyjazna ekonomia - edukacja ekonomiczna uczniów w gminie Wólka” skierowanego przez Narodowy Bank
Polski do dzieci i młodzieży.
Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji finansowych uczniów
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności odpowiedzialnego gospodaro-

wania budżetem domowym oraz właściwego planowania wydatków. Uczniowie
będą uczyć się mądrego wykorzystania
pieniądza jako zasobu, który buduje dobrobyt, nabywać umiejętności zarządzania budżetem domowym. Celem programu jest również wykształcenie nawyku
oszczędzania i odroczonej gratyfikacji.
Program będzie realizowany w pięciu

szkołach, dla których organem prowadzącym jest nasza gmina w pierwszym
semestrze roku szkolnego 2019/2020.
Obejmie uczniów w wieku od 9 do 12
lat, ich rodziców i nauczycieli.
Elżbieta Skiba,
Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Szkoła Językowa Smile Kreatywne Centrum
Języków Obcych laureatem ORŁÓW EDUKACJI
Z wielką przyjemnością informujemy
Państwa, iż Szkoła Językowa Smile Kreatywne Centrum Języków Obcych przy
ulicy Bukowej 2 na osiedlu Borek została
laureatem ORŁÓW EDUKACJI wyprzedzając równocześnie ponad 80 tysięcy innych
firm w Polsce. Tym samym dołączyła do
grona liderów branży, wyznaczających
kierunek, stawiających na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji. Orły Edu-

kacji to prestiżowa nagroda, którą mogą
poszczycić się najlepsze firmy, nagroda
przyznawana jest na podstawie ocen wystawianych przez klientów.
Życzymy Kierownictwu Szkoły samych
sukcesów, satysfakcji z podejmowanych
inicjatyw i szerokich perspektyw rozwoju.
Redakcja Wólka News
Wólka NEWS 2(8)2019
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Szkoły w gminie Wólka przystępują do projektu
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
zakłada stworzenie sieci dostępu do Internetu łączącej wszystkie szkoły w Polsce
(ok. 30,5 tys.). OSE będzie siecią wirtualną
opartą na istniejącej infrastrukturze szerokopasmowej:
Celem projektu jest
1. dostarczanie szkołom usług dostępu do
Internetu o przepustowości co najmniej
100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa,
2. dostarczanie szkołom treści edukacyjnych i wsparcie szkół w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych.
Koszty wdrożenia OSE szacowane są na
320 mln zł (środki te zostaną pozyskane
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa), zaś jej funkcjonowania (w tym zakupu
usług od operatorów telekomunikacyjnych
w celu świadczenia szkołom bezpłatnych
usług dostępu do Internetu) - ponad 1,3

mld zł w perspektywie 10 lat (od 2022 roku
ok. 164 mln zł rocznie) i zostaną sfinansowane z budżetu państwa.
Równolegle prowadzone będą prace nad
zapewnieniem szkołom niezbędnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej. W działaniach mających
zapewnić dostęp do szerokopasmowego
Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa szkoły są traktowane
priorytetowo.

3. wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności
zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach
o małej liczbie uczniów, dla których dostęp do nowoczesnych źródeł i strumieni
wiedzy jest krytycznym elementem podnoszenia ich potencjału,
4. transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy
jednostkami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wdrożenie OSE pozwoli na:
1. cywilizacyjną zmianę w sposobie kształcenia uczniów poprzez przejście z edukacji analogowej (książki) na cyfrową (korzystanie z treści udostępnionych w Internecie),
2. wprowadzenie nowych form kształcenia
oraz nowych programów nauczania kompetencji i umiejętności cyfrowych (np.
powszechna nauka programowania),

Więcej informacji o ustawie o OSE odnajdą Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/
konsultacje-ustawy-o-ogolnopolskiejsieci-edukacyjnej
Elżbieta Skiba,
Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Szkoła Podstawowa w Pliszczynie zwycięzcą konkursu
„WzMOCnij swoje otoczenie” w gminie Wólka!
Zakończyła się pierwsza edycja konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
W gminie Wólka grant na realizację
projektu społecznego trafi do Szkoły Podstawowej w Pliszczynie. Projekt
„Szach mat i rower” zostanie zrealizowany do końca 2019 roku. PSE przeprowadziły konkurs dobrosąsiedzki w związku
z prowadzonymi na terenie gminy działaniami inwestycyjnymi polegającymi na
budowie linii 400kV relacji Chełm-Lublin
Systemowa.

Trwający od lutego konkurs miał na celu
wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury
społecznej, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie
w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny,
dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W gminie Wólka zwycięski okazał się
projekt, którego celem jest zakup i montaż stojaków na rowery oraz stołów do gry
w szachy.

„WzMOCnij swoje otoczenie”, to konkurs promujący inicjatywy społeczne,
które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad. Cieszymy się, że projekt
„Szach mat i rower” pozwoli na integrację uczniów, popularyzację szachów oraz
zachęci dzieci i młodzież do aktywnego
spędzania czasu wolnego na terenie szkoły – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska,
rzeczniczka prasowa PSE.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci dzieciom”
28 marca br. w naszej szkole odbyła się
I edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Poeci dzieciom”.
W tym roku uczniowie prezentowali wiersze Juliana Tuwima. Widzowie usłyszeli
ciekawe interpretacje znanych utworów
wieszcza.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze
szkół podstawowych: w Turce, Świdniku Małym i Łuszczowie. Jury przyznało 3
nagrody i trzy wyróżnienia. I miejsce za24 Wólka NEWS 2(8)2019

jęła Daria Lech-uczennica z naszej szkoły.
II miejsce przyznano uczennicy ze szkoły
w Świdniku Małym, III miejsce- uczniowi
ze szkoły w Turce. Laureatom konkursu
gratulujemy. Prezentacje recytatorów
wzbogaciły występy wokalno- teatralne
uczennic z czwartej klasy należących do
zespołu „Muzyczka”. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy i zapraszamy
do udziału w kolejnej edycji w następnym
roku szkolnym.
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Uczniowie klas I – III na wycieczce w Lublinie
Dnia 28 marca uczniowie klas I – III pojechali na wycieczkę do
Lublina. Pierwszym punktem programu była wizyta w budynku
Sądu Rejonowego w Lublinie. Uczniowie zwiedzali pomieszczenia sądu: salę rozpraw, archiwum, a nawet areszt. Poznali zawody
sędziego, adwokata i prokuratora, a także innych pracowników
sądu. Spotkali się z prezesem Sądu Rejonowego w Lublinie. Mieli
okazję zasiąść na miejscu sędziego, przebrać w togę i postukać
sędziowskim młotkiem. Po pouczającej części wyjazdu przyszedł
czas na część rozrywkową, czyli wizytę w Strefie Wysokich Lotów
w Lublinie. Uczniowie zmęczeni, ale w doskonałych humorach
wrócili do szkoły.

Warsztaty międzypokoleniowe
W dniach 29 marca i 5 kwietnia br. w świetlicy szkolnej zostały zorganizowane warsztaty międzypokoleniowe pt. „Zdobienie
pisanek dawniej a dziś”, w których uczestniczyły dzieci z klasy
I i II, rodzice i babcie. Celem warsztatów było przypomnienie różnorodnych tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Wszyscy zainteresowani samodzielnie tworzyli pisanki
„drapanki” inspirowane tradycyjnym wzornictwem oraz poznali
nową technikę malowania jajek farbkami marmurkowymi. Powstały prace wyjątkowe i nietuzinkowe. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za cudowne wspomnienia z razem spędzonych
chwil.

Spotkanie z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim
W odpowiedzi na zaproszenie Pana Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata uczniowie naszej szkoły wzięli udział w imprezie zorganizowanej w Puławach z okazji obchodów 3-lecia programu
„Rodzina 500+”. Uczniowie bawili się na koncercie idola młodzieży Dawida Kwiatkowskiego oraz korzystali z licznych atrakcji
dla dzieci. Dzieci chętnie opowiadały zebranym reprezentantom
Rządu o swoich pasjach, prezentując stroje Zespołu Ludowego
„Łuszczowiacy” oraz szkolnej drużyny Rugby Tag „Farmerzy”.
W rozmowie z Panem Premierem uczniowie poprosili o wsparcie
inicjatywy budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole. Wyjazd
był wspaniałą okazją do integracji społeczności szkolnej oraz promocji szkoły.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat”
27 kwietnia br. został rozstrzygnięty
XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mój Świat” pt. „Nieskończoność wyobraźni”, zorganizowany przez
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
w Lublinie. Na konkurs wpłynęło 2660
prac z 285 ośrodków oraz 57 zgłoszeń
indywidualnych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Serbii, Łotwy i Włoch.
W kategorii prac 7-9 lat naszą szkołę
reprezentowała Zoya Głowacka, uczennica klasy I, która przygotowała pracę pt.
”W krainie zaczarowanych pawi”. Praca
wykonana była techniką płaską (wyklejanka, sucha pastela). W kategorii prac
10-12 lat naszą szkołę reprezentował
uczeń klasy IV Dawid Gągoł, który wyko-

nał pracę techniką płaską (haft matematyczny, sucha pastela) pt. ”Moje podróże
po dalekich krajach”. Prace wykonane
były w świetlicy szkolnej pod kierunkiem
p. Iwony Wyszyńskiej. Z przyjemnością
informujemy, że praca Dawida Gągoła
została zakwalifikowana do pokonkursowej wystawy prac i można ją podziwiać
od 27 kwietnia w Dzielnicowym Domu
Kultury „Bronowice” w Lublinie, ul. Krańcowa 106. Młodym twórcom serdecznie
dziękujemy za wyjątkową pracowitość,
pomysłowość i chęci reprezentowania
naszej szkoły na płaszczyźnie międzynarodowej.
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Konkurs historyczny „Rzeczpospolita w XVIII wieku”.
W związku z obchodzoną w tym roku 228 rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja w naszej szkole odbył się Międzyszkolny
Konkurs Historyczny „Rzeczpospolita w XVIII wieku”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Anna Cyranek, Anastazja Grzegorczyk i Maksymilian Głowacki. Po zaciętej walce zajęli
trzecie miejsce na podium, pokonując drużyny ze szkół z Turki
i Świdnika i ustępując pola rówieśnikom z Pliszczyna i Sobianowic. Konkurs miał formułę multimedialną i służył rozpowszechnianiu wiedzy historycznej i umiejętności pracy z zastosowaniem
technologii TIK. Na koniec zawodnicy zaproszeni zostali na poczęstunek i otrzymali nagrody, które wręczyła im pani Dyrektor
Magdalena Krystjańczuk. Konkurs przygotował Pan Sylwester
Kurnicki, a piękne dekoracje wykonała Pani Iwona Wyszyńska. Gratulujemy naszym zawodnikom i dziękujemy wszystkim
uczniom za udział w konkursie.

Wycieczka do Krakowa i Energylandii
W dniach 8-9 maja br. odbyła się wycieczka do Krakowa
i Energylandii. Była ona formą nagrody ufundowanej przez
Gminę Wólka dla naszych mistrzów rugby tag, a także dla
członków zespołu tańca ludowego „Łuszczowiacy”. Wzięli
w niej udział uczniowie z klas od 1 do 8, łącznie aż 54 osoby. Pierwszy dzień upłynął nam na zwiedzaniu grodu Kraka.
Zaczęliśmy od spaceru brzegiem Wisły i wizytą w pieczarze
Smoka Wawelskiego. Następnie zdobyliśmy Wzgórze Wawelskie. Drugi dzień wycieczki przywitał nas deszczem, ale
niezrażeni i pełni nadziei na poprawę pogody udaliśmy się
do parku rozrywki w Zatorze. Czekały tam na nas dziesiątki
atrakcji, a deszcz w końcu dał za wygraną. Podsumowując:
chętnie wrócimy w odwiedzone przez nas miejsca i to już
tego lata!

Pierwszoklasiści
na warsztatach
,,Nie ma jak u mamy”
Dnia 13 maja br. uczniowie klasy I wybrali się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Łuszczowie, gdzie uczestniczyli
w warsztatach: „Nie ma jak u mamy”.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały
się, od ilu lat obchodzimy Dzień Matki
i Dzień Ojca i skąd do nas przybył zwyczaj świętowania na cześć rodziców.
Następnie w grupach uczniowie wykonywali plakaty związane z obchodami
Dnia Matki i Dnia Ojca. Podczas integrującej współpracy powstały ciekawe
i piękne plakaty.
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W Skansenie
i Manii Skakania
W czwartek 23 maja br. uczniowie
klas 4-7 udali się na wycieczkę do Lublina, gdzie czekało na nich zwiedzanie
Muzeum Wsi Lubelskiej oraz atrakcje
Manii Skakania. Na początek w towarzystwie pań przewodniczek obejrzeliśmy wnętrza dawnych polskich gospodarstw i dworów. Prosto z Muzeum Wsi
pojechaliśmy rozładować energię na
trampolinach i w parku linowym w Manii Skakania. Był to bardzo udany i pełen różnorodnych atrakcji wyjazd, który
chętnie powtórzymy.

Pożegnanie klasy VIII
14 czerwca br. miało miejsce pożegnanie klasy VIII i przekazanie sztandaru szkoły pozostałej części uczniowskiej. Uroczystość uświetniły aż dwa
przedstawienia. Klasa VII żegnała z humorem, ale i ze smutkiem kończących
szkołę kolegów. Klasa VIII w oryginalnej
formie kabaretu dziękowała wszystkim
za minione wspólne lata. Na koniec
odbyło się przekazanie pamiątkowych
prezentów. Wszyscy, z Panią Dyrektor
na czele, nie ukrywali wzruszenia.
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Festyn Rodzinny
30 maja br. w naszej szkole odbył się Dzień Rodziny
pn. „Zabawa i zdrowie - piknik w Łuszczowie”. Wydarzenie rozpoczęły gratulacje i podziękowania dla
wszystkich, którzy swoją postawą i działaniami przynoszą dumę naszej szkole. Po części oficjalnej, wszyscy z radością wzięli udział w turnieju sportowym,
oraz części artystycznej przygotowanej przez najmłodsze dzieci z naszej szkoły. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się „Rodzinna szansa na sukces”,
gdzie nasi uczniowie wraz z rodzicami, przyjaciółmi
i nauczycielami prezentowali swoje talenty wokalne.
Od początku zabawy dzieci miały możliwość korzystania z wielu atrakcji, tych standardowych – placu
zabaw oraz boiska szkolnego, ale także z bardziej
niecodziennych – na przykład malowania twarzy,
modelowania balonów, zabawy na dmuchanych
zamkach. Dzięki Szkolnej Radzie Rodziców wszyscy
mogli skorzystać z obfitego poczęstunku. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym uczniom, rodzicom, nauczycielom i mieszkańcom Gminy Wólka za pomoc
w organizacji imprezy.

„Moje inspiracje muzyczne” – nagroda dla Martynki
Miło nam poinformować, że w dniu 3 czerwca br.
Martynka Żydek z klasy IV odebrała z rąk jury statuetkę i dyplom za zajęcie III miejsca w Międzynarodowym
Konkursie Plastyczno – Literackim „Moje inspiracje muzyczne” organizowanym już po raz dwudziesty przez
Prywatną Szkołę Muzyczną im. I. J. Paderewskiego
w Nałęczowie! Praca plastyczna została wydana w tomiku nagrodzonych prac artystycznych „Moje inspiracje
muzyczne”. Martynka wraz z opiekunem Panią Agnieszką Kosińską oraz swoją najbliższą rodziną uczestniczyła
w projekcji filmu o I. J. Paderewskim, który był bohaterem spotkania. Konkurs przebiegał pod hasłem „Wzleć
orle biały, nad horyzonty, waśnie, podziały”. Wielki gratulacje Martynko!

„MINIONKI” z pierwszej klasy wytańczyły I miejsce!
10 czerwca br. w SP w Sobianowicach odbył się Gminny Konkurs pod hasłem „MOJA PASJA”. W konkursie
zaprezentowało się 75 uczniów ze szkół podstawowych
z terenu gminy Wólka, którzy popisywali się swoimi talentami – wokalnymi, tanecznymi i grą na instrumentach. Zmagania konkursowe były równie gorące, jak
lejący się z nieba słoneczny żar, ale wszyscy świetnie się
bawili. Miło nam poinformować, że mali artyści z pierwszej klasy zdobyli w konkursie I miejsce, prezentując
zabawny i pełen temperamentu taniec MINIONKÓW.
Młodych tancerzy przygotowała Pani Anna Podsiadło.
W nagrodę zwycięzcy otrzymali dyplom i pierwszego
w życiu tanecznego „OSKARA”. BRAWO !!!

Udało się! Zakwalifikowaliśmy się do MegaMisji !
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie od września br. w MegaMisji. Już od nowego roku szkolnego w świetlicy
szkolnej ruszamy z zajęciami, Fundacja Orange pomoże nam uczyć mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
MegaMisja to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3. W czasie zajęć prowadzonych przez 10
miesięcy nauki w szkole uczniowie poznają zasady bezpiecznego i kreatywnego korzystania z Internetu. Nie możemy się doczekać :)
Wólka NEWS 2(8)2019
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19 czerwca br. odbyło się zakończenie
roku szkolnego. Uroczystości rozpoczęły
się mszą świętą, po której wszyscy udali się na boisko szkolne. Na wstępie Pani
Dyrektor Magdalena Krystjańczuk podsumowała rok szkolny, przybliżyła najważniejsze osiągnięcia uczniów oraz podziękowała rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i pracownikom szkoły
za aktywną pracę na rzecz środowiska
uczniowskiego, przede wszystkim za zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich
codziennej edukacji. Następnie Pani Dyrektor wręczyła podziękowania, nagrody, dyplomy i świadectwa z czerwonym
paskiem, na które zapracowali najbardziej ambitni uczniowie naszej szkoły. Za-

kończenie tego roku szkolnego było wyjątkowe, ponieważ żegnaliśmy uczniów
klasy VIII. Wzruszeniom nie było końca.
W uroczystości uczestniczył Zastępca
Wójta Gminy Wólka Pan Paweł Gospodarek, który w imieniu Wójta Pana Edwina
Gortata podziękował i wręczył nagrody

naszym sportowcom. Na koniec Pani Dyrektor życzyła uczniom i pracownikom
szkoły, aby wakacje upłynęły pod znakiem
radości, aby pomogły zregenerować siły
oraz pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać
się za dwa miesiące.

Oddziały przedszkolne 5-latki i 6-latki
Spektakl dla dzieci
pt. ,,Jaś i Małgosia”
21 marca br. gościliśmy w naszej szkole grupę teatralną ,,Kto tam?”. Artyści ze
Świdnika tworzą i prezentują spektakle
uliczne oraz spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto zajmują się
prowadzeniem warsztatów. Uczniowie
naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia
przedstawienia pt. ,,Jaś i Małgosia” będące ich autorską interpretacją baśni braci
Grimm. Po spektaklu aktorzy przeprowadzili warsztaty teatralne. Pierwszy Dzień
Wiosny zaliczamy do bardzo udanych;)
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XIV Przegląd
Piosenki ,,Przyroda
w piosence”
10 kwietnia br. dzieci z oddziałów
przedszkolnych wzięły udział w XIV Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Przyroda
w Piosence”, organizowanym przez Samorządowe Przedszkole im. J. Korczaka
w Bełżycach. Przegląd odbył się w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach. Naszą
szkołę reprezentowali: Joanna Oleszczuk
i Antoni Bieńko (5 i 6 latki), którzy zaśpiewali utwór: ,,Cały świat jest w naszych
rękach”. Dzieci do występy przygotowały
wychowawczynie Pani Ewelina Grzeszczak i Pani Urszula Ogrodnik. Mali artyści,
wspierani przez najbliższych członków
rodziny, wspaniale zaprezentowali swoje
talenty wokalne. Życzymy kolejnych sukcesów na scenie.

Happy Kids
25 kwietnia br. odbyła się XI edycja
Konkursu Piosenki Angielskiej Przedszkolaków „Happy Kids” w Niepublicznym
Przedszkolu „Krasnal” w Turce. Do rywalizacji przed mikrofonem stanęły dzieci
w dwóch kategoriach: 4-5 latki i 6-latki.
Nasze oddziały przedszkolne reprezentowali Oliwia Gacan (5 lat) i Jakub Tomczak
(6 lat). Z przyjemnością informujemy, że
wśród dzieci młodszych I miejsce wyśpiewała – Oliwia Gacan, która w swojej
kategorii wiekowej była bezkonkurencyjna;). Wielkie brawa należą się także Jakubowi Tomczakowi. Honorowy patronat
nad konkursem objął Wójt Gminy Wólka
i Dziennik Wschodni. Gratulujemy naszym przedszkolakom i życzymy kolejnych
sukcesów.
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Czerwony Kapturek
i wilk Barnaba
29 maja br. po raz kolejny gościliśmy
aktorów z grupy teatralnej ,,Kto tam”.
Tym razem przedszkolaki miały okazję
obejrzeć przedstawienie pt. ,,Czerwony
Kapturek”.
I pomaszerował Kapturek przez głęboki
las. Drzewa kłaniały mu się nisko w pas.
W lesie rosły też jagody i słodkie poziomki
a na liściach drzew siedziały biedronki…
Dziękujemy za barwne przedstawienie
i ciekawe warsztaty.

Bezpieczny przedszkolak podczas
wakacji - spotkanie z policjantami
14 czerwca br. tuż przed rozpoczęciem
wakacji zaprosiliśmy przedstawicieli
policji, którzy przybliżyli i przypomnieli dzieciom z Przedszkola Tygrysek oraz
dzieciom z oddziałów przedszkolnych
zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Panowie policjanci z Komisariatu Policji w Lubartowie
mówili na temat bezpiecznych zachowań
dzieci w różnych sytuacjach w okresie

wakacji. Przedstawili zasady bezpiecznego poruszania się na drodze, właściwego
przechodzenia przez jezdnię, rozważnego korzystania z kąpielisk oraz zasady
ograniczonego zaufania w stosunku do
obcych osób. Na zakończenie spotkania
dzieci wręczyły Panom Policjantom podziękowanie za poświęcony czas i dobre
rady.

Wycieczka do Zoo
17 czerwca br. przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych i przedszkola Tygrysek wyruszyły na wycieczkę. Celem wyprawy był Park Zwierząt – Zoo w Wojciechowie.
Przedszkolaki miały tu niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami. Sympatię wśród
dzieci wzbudziły osiołki, które ochoczo nastawiały głowy,
żeby je pogłaskać. Najbardziej figlarne okazały się jednak
małpki, które na widok dzieci dały popis wręcz cyrkowych
akrobacji. Zwieńczeniem wycieczki była wspólna zabawa
na placu oraz obiad. Z uśmiechem na twarzach, troszkę
zmęczeni, ale pełni wrażeń i przeżyć wróciliśmy do szkoły.
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie
Gminny Turniej Siatkówki
Dnia 1 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie odbyły się kolejne zawody sportowe
na szczeblu gminnym - tym razem była
to siatkówka dziewcząt i chłopców z klas
V-VI. W rozgrywkach udział wzięły 4 szkoły z terenu gminy Wólka. Mecze rozgrywane były system do dwóch wygranych
setów. Zawody przyniosły wiele radości
i satysfakcji sportowych, a także nowych

kontaktów koleżeńskich. Uczniowie ze
wszystkich szkół nawzajem się poznawali i integrowali. Dziewczęta i chłopcy
dzielnie walczyli o każdy punkt nawzajem
się motywując i wspierając. Dzięki takiej
współpracy uczniowie Szkoły Podstawowej w Pliszczynie zajęli miejsca na podium - dziewczęta II miejsce oraz chłopcy
- III miejsce.
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Poczytanki, zagadki i słodycze…
2 kwietnia br. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci. Nieprzypadkowo. Tego dnia, w 1805 roku urodził się
słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Królowa
Śniegu”. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, biblioteki, domy kultury czy księgarnie organizują imprezy promujące literaturę dla dzieci. W tym roku święto obchodzone było
pod hasłem “Książki pomagają nam zwolnić !”. W Szkole Podstawowej w Pliszczynie także zwalnialiśmy, czytaliśmy i świętowaliśmy... a do tego, w wypożyczalni, do każdej książki- łakoć!

Wyniki konkursu „Wiosenny motyl”
Konkurs plastyczny „Wiosenny motyl” dla przedszkolaków
z przedszkoli na terenie naszej gminy, w wieku od 4 do 6 lat został
rozstrzygnięty. Na początek WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla dzieci
za wykonanie prac. Bardzo dziękujemy za chęć przystąpienia do
konkursu, dziękujemy nauczycielom wychowawcom za zmotywowanie dzieci do wykonania prac. Kolorowo i wiosennie wygląda
nasz szkolny korytarz, na który przyfrunęły motyle. Wybranie tych
naj, naj... z ponad 40 prac było dla komisji nie lada wyzwaniem,
członkowie jej kierowali się samodzielnością wykonania pracy, pomysłowością oraz pracą włożoną w powstanie motyla.
Wyniki konkursu:
grupa wiekowa 6 lat
1 miejsce: Amelka Szyper - SP Pliszczyn
2 miejsce: Marcin Mazurkiewicz Samorządowe - Przedszkole w Turce
3 miejsce: Julia Gomoła - SP Świdnik Mały
grupa wiekowa 5 lat
1 miejsce: Hanna Grzeszczak - Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie
2 miejsce: Adrian Aksamirski - SP Pliszczyn
3 miejsce: Kaja Szyszkowska - SP Świdnik Mały
grupa wiekowa 4 lata
1 miejsce: Sandra Mróz – Przedszkole „Pliszka” w Pliszczynie
2 miejsce: Maja Kosior - Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym
3 miejsce: Miłosz Mróz - Samorządowe Przedszkole w Turce

Bardzo dziękujemy wszystkim przedszkolakom za wzięcie udziału w konkursie.

Gminny Turniej Siatkówki 2019
25 kwietnia br. odbył się w naszej szkole Gminny Turniej Siatkówki w kategorii
dziewcząt i chłopców klas VII-VIII. Uczestniczyły w nim zespoły ze SP w Turce, SP
w Łuszczowie, SP w Świdniku Małym oraz
gospodarze. Pierwsze mecze były pełne obaw i delikatnego stresu. Dopiero
po rozegraniu kilku piłek emocje opadły
i zaczęły się ciekawe, siatkarskie akcje.
Mecze rozgrywane były w systemie do
dwóch wygranych setów. Po zaciętej walce o każdy punkt, można było wyłonić już
zwycięzców tegorocznego turnieju.
W kategorii dziewcząt:
I miejsce zajęła SP w Pliszczynie
II miejsce zajęła SP w Łuszczowie
III miejsce zajęła SP w Świdniku Małym
Naszą szkołę reprezentowały następu30 Wólka NEWS 2(8)2019

jące uczennice - Jagoda Buczek, Klaudia
Ponikiewska, Deborah Basso, Natalia
Gawrońska, Klaudia Węgrzyn, Sandra Jóźwik, Żaneta Zajutrek i Otylia Urban.
W kategorii chłopców:
I miejsce zajęła SP w Łuszczowie
II miejsce SP w Świdniku Małym
III miejsce SP w Turce
IV miejsce - SP w Pliszczynie
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie - Kacper Szewczyk, Damian
Kozłowski, Arkadiusz Ziemichód, Michał
Prażewski, Mateusz Herbut, Bartek Ciesielczuk, Bartek Olszak i Jakub Żmuda.
Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom ze wszystkich szkół serdecznie dziękujemy za udział w turnieju i gratulujemy
sportowych sukcesów!

EDUKACJA

Profesor Książeczka, drzewo dobrych myśli i podróż w bajkowe krainy
czyli jak świętowaliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy w Szkole Podstawowej w Pliszczynie, pod organizatorskim okiem Pani Iwony Pietrzak-Płachty
przebiegała w tym roku wieloetapowo.
To święto odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają
się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.
Tego właśnie dnia uczniowie z klasy II i IV spotkali się w szkolnej bibliotece na wyjątkowych lekcjach biblioterapeutycznych,
na których sprawdzaliśmy jaką siłę mogą mieć wypowiadane
słowa i jak rozważnie należy ich używać. Powstała także, przygotowana wspólnie z Samorządem Uczniowskim, ogromna laurka,
do której przez cały tydzień czytelnicy wpisywali swoje życzenia
dla biblioteki. 9 maja, w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek,
uczniowie klasy I zostali zaproszeni do GBP w Wólce na spektakl
promujący czytelnictwo pt. ”Opowieści z teczki profesora Książeczki”.
13 maja br. w szkolnej bibliotece odbyły się warsztaty integracyjne wolontariuszy naszej szkoły z wolontariuszami z SOSW
w Bystrzycy, łączące promocję czytelnictwa z ideą współpracy ze
środowiskiem lokalnym.
15 maja br., na zakończenie tygodnia świętowania, do biblioteki zawitali najmłodsi (przedszkolaki z naszych grup przedszkolnych), by wspólnie posłuchać o magii zawodu bibliotekarza
i przenieść się w bajkowe krainy.

Wieczna pamięć
19 czerwca br. podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego
odsłonięto tablicę upamiętniającą istnienie Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego w budynku Szkoły Podstawowej im.
Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, na której czytamy:
„W budynku tej Szkoły w latach 1999 – 2019 mieściło się
Gimnazjum im. płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego
bohaterskiego pilota II wojny światowej,
dowódcy Dywizjonu 303 orazdowódcy Skrzydeł
Myśliwskich Polskich Sił Powietrznych
w Bitwie o Wielką Brytanię.
Klub Seniorów Lotnictwa
Pliszczyn, 19 czerwca 2019r.
Aeroklubu Lubelskiego
Przedstawiciele Fundatorów Prezes Klubu Seniorów Lotnictwa
Pan Janusz Stachowicz i Pan Władysław Bubień przybliżyli wszystkim
obecnym sylwetkę płk. pilota Wojciecha Kołaczkowskiego. Podziękowali także za wieloletnią współpracę Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu Gimnazjum. W naszej pamięci pozostaną wypowiedziane przez
nich słowa: „Pozostaje… szkolny sztandar, granitowa tablica na ścianie budynku i trwała, wieczna pamięć... absolwentów, pracowników,
a szczególnie naszego, lotniczego grona”.

Jednocześnie trwał konkurs promujący czytelnictwo „ Baśniowy świat zamknięty w szkle”, gdzie uczniowie używając swojej
wyobraźni i niebanalnych elementów dekoracyjnych przedstawiali własną wizję zaczarowanego świata książek i zamykali ją
w szklanym słoju. Ilość uczestników tego konkursu przerosła
oczekiwania samych organizatorów.
To ogromna przyjemność dla biblioteki móc świętować w tak
licznym gronie i otrzymywać takie wyrazy życzliwości.

„Moje inspiracje muzyczne”
Miło nam poinformować, że
w dniu 3 czerwca br. w Domu
Kultury w Nałęczowie odbyło się
oficjalne wręczanie nagród uzyskanych w Międzynarodowym
Konkursie Plastyczno – Literackim „Moje inspiracje muzyczne”
organizowanym po raz już dwudziesty przez Prywatną Szkołę
Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Nałęczowie! Spośród 272
prac nadesłanych z całej Polski
oraz z zagranicy praca naszej
uczennicy bardzo się spodobała
jury. Opiekunem artystycznym
była Pani Agnieszka Kosińska,
która w imieniu Małgorzaty

odebrała dyplom oraz tomik
poezji. Prace plastyczne można
było podziwiać na wernisażu.
Praca plastyczna została wydana w tomiku nagrodzonych prac
artystycznych „Moje inspiracje
muzyczne”. Gratulujemy !

Nasza Szkoła w MegaMisji Orange!
Udało się! Uczniowie klasy
drugiej Szkoły Podstawowej
w Pliszczynie nakręcili filmik
zgłoszeniowy do udziału w akcji
i oto jesteśmy w MegaMisji! Jesteśmy jedną ze 150 szkół, które
zakwalifikowały się do programu. Od września ruszamy z zajęciami, a @Fundacja Orange
pomoże nam uczyć się mądrego
i bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia będą odbywać

się w świetlicy szkolnej. Nie możemy się już doczekać :)
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Nawet Niebo było z nami…
31 maja br. w parku Księży Sercanów odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, przygotowany przez nauczycieli
i pracowników naszej szkoły, z pomocą sponsorów: parafii NSJ,
Komisji Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Wólka, sołectwa Kolonii Pliszczyn i Radzie Rodziców.
Były występy artystyczne przedszkolaków, uczniów klas młodszych, koła tanecznego „Promyczki” i szkolnego chóru oraz różne atrakcje przygotowane dla dzieci: dmuchańce, bamper ball,
przejażdżki konne, konkurencje sportowe, warsztaty „Zróbmy
to razem” w ramach Wychowania do życia w rodzinie, fotobudka, malowanie twarzy, duże bańki mydlane, modelowanie z balonów, kiełbaski z grilla i lody. Niemałą niespodzianką był również mały źrebak, który biegał pomiędzy uczestnikami festynu.

Wszyscy wesoło i rodzinnie spędzili piątkowe przedpołudnie,
aż żal było opuszczać zabytkowy, zawsze przyjazny park Księży
Sercanów. Do zobaczenia za rok.

ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE POWIATOWYM!
Z okazji dwudziestolecia powstania Powiatu Lubelskiego,
29 maja br. odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Niemcach interaktywny turniej wiedzy o Powiecie Lubelskim.
Szkołę Podstawową w Pliszczynie reprezentowali Klaudia Ponikiewska i Kacper Szewczyk z klasy VIII. Konkurs składał się z 21
interaktywnych pytań dotyczących historii powiatu, jego zabytków, atrakcji turystycznych i tradycji regionalnych. Nasi uczniowie pokonali 21 zespołów z innych szkół powiatu zdobywając
pierwsze miejsce. Wykazali się ogromną wiedzą, umiejętnościami i refleksem, zwyciężając z wielką przewagą na pozostałymi
ekipami. KLAUDIO, KACPRZE, GRATULUJEMY!
Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach
Pamięć o Katyniu

Konstytucja 3 maja

Jak co roku w kwietniu w naszej szkole
uczczona została pamięć syna sobianowickiej ziemi - Franciszka Kozieja oraz tysięcy Polaków zamordowanych w Katyniu
i innych miejscach kaźni w ZSRR. Wspomnieliśmy również ofiary katastrofy smoleńskiej. Tradycyjnie, pod Dębem Pamięci
i kamieniem poświęconym Franciszkowi
Koziejowi, został zapalony znicz, odczytano apel poległych i minutą ciszy uczczono
pamięć wszystkich ofiar tego potwornego
ludobójstwa.

Z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w dniu 25 kwietnia br.
w naszej szkole odbyło się przedstawienie, do którego przygotowała uczniów
Pani Elżbieta Rola. Uczniowie z klas IV
- VIII przypomnieli wydarzenia XVIII w,
a także późniejsze - związane z uchwaleniem Konstytucji i obchodami 3 Maja.
Uczniowie zaprezentowali obrady Sejmu
Czteroletniego, tekst Ustawy Rządowej,
mówili o obchodach święta, o jego przywróceniu w 1990 r. Zwyczajowo odśpiewano „Majową Jutrzenkę”, „Mury” i „Polskie kwiaty”. Cała społeczność szkolna
obejrzała również prezentację multimedialną poświęconą tej tematyce.
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Konkurs Gminny
„Moja Pasja”
10 czerwca br. w SP w Sobianowicach
odbyła się już VI edycja gminnego konkursu „Moja Pasja” pod patronatem Wójta Gminy.
Organizatorami byli Pani Agnieszka
Skrzypek oraz Pan Andrzej Woźniacki,
natomiast Ksiądz Krzysztof Marzycki był
sponsorem statuetek i poczęstunku dla
dzieci.
Do zmagań przystąpili przedstawiciele
wszystkich pięciu szkół z gminy.
Zabawa jak zwykle była wspaniała!
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Dar serca
16 maja br. Samorząd Uczniowski naszej szkoły, pod kierunkiem Pani Beaty Lisewskiej, zorganizował akcję DAR SERCA dla
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Fundusze
zbierano w trakcie kiermaszu pod hasłem „Zdrowe Śniadanie
- jedz owoce i warzywa”, którego współorganizatorem był Pan
Jacek Kłoda. Pan Jacek w trakcie prezentacji multimedialnej
przypomniał wszystkim dobrodziejstwa, jakie daje nam racjonalna dieta oraz spożywanie owoców i warzyw. Dowiedzieliśmy
się, jakie kolory owoców i warzyw wspierają właściwe funkcjonowanie naszych organizmów. Uczniowie wszystkich klas pod
kierunkiem wychowawców przygotowali wyśmienite koktajle,
smoothie, sałatki, kanapki oraz napoje. Wszystkie przekąski
były bajecznie kolorowe i smakowały wyśmienicie. Najbardziej
zróżnicowane menu przygotowali uczniowie z klasy IV. Dochód
z degustacji wyniósł 730 zł. Ze względu na zmianowość, akcja
odbywała się w dwóch turach, a więc zdrowe śniadanie oraz
zdrowy lunch.

Konkurs historyczny

Rajd po lasach parczewskich

17 maja br. młodzież z naszej szkoły brała udział w konkursie historycznym „Rzeczpospolita w XVIII w.” zorganizowanym w SP w Łuszczowie.
Drużyna w składzie: Karol
Działa, Cezary Stańkowski,
Jagna Stachal z kl. VI zajęła II
miejsce wśród pięciu zespołów.

Zakończenie roku
szkolnego 2018/2019
W dniu 19 czerwca br.
zakończyliśmy rok szkolny
2018/2019. Uroczystość miała odmienny klimat, gdyż ze
względu na aurę odbywała się
na świeżym powietrzu. Było
to szczególne zakończenie
również ze względu na fakt,
że rozstawaliśmy się ze wspaniałą grupą ósmoklasistów.
Uczniowie pożegnali nas pięknymi słowami wdzięczności,
wierszem Asnyka oraz Polo-

nezem Ogińskiego. Absolwentów pożegnała Pani Dyrektor,
wychowawczyni oraz koledzy
i koleżanki z klasy VII. Z ramienia gminy gościliśmy Panią
Elżbietę Skiba, która również
skierowała kilka miłych słów
do całej społeczności szkolnej. Nie obyło się bez chwil
wzruszenia oraz łzy w oku.

Co roku Pan Krzysztof Łysiak organizuje rajdy rowerowe.
W tym roku pojechaliśmy do Białki Parczewskiej, gdzie spędziliśmy dwa dni na biwaku nad pięknym i czystym jeziorem. Oprócz
uczniów z kl. V- VIII z Sobianowic uczestniczyła w tym rajdzie
młodzież z kl. VIII i z OSP w Świdniku. Pierwszego dnia przejechaliśmy Lasy Parczewskie i tam zobaczyliśmy wiele pomników
ku czci partyzantów z powstania styczniowego, II wojny światowej i podziemia niepodległościowego po 1945 r. Pan Łysiak
opowiadał o ich walkach i ludziach różnej narodowości ukrywających się w tych lasach. W Białce zatrzymaliśmy się w domkach
i zwiedzaliśmy okolicę. Woda w jeziorze była ciepła, a pogoda
sprzyjała biwakowaniu. Nie obyło się bez ogniska.
Drugiego dnia pojechaliśmy do Sosnowicy, gdzie Pani przewodnik pokazała nam cerkiew i kościół, a także dąb „Tadeusz”
i punkt widokowy na tę krainę lasów, jezior i bagien. Widzieliśmy również budynek, w którym niegdyś przebywał Tadeusz
Kościuszko. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną. Za
tempo przejazdu pochwalił nas Pan Łysiak. Młodzieżą opiekowali się nauczyciele: Pani E. Rola, Pani A. Rozmus i rodzice: Pan
Wolski i Pan Pawelec. Impreza okazała się nadzwyczaj udana,
a młodzież zachowywała się znakomicie.

Szkoła Podstawowa
w Sobianowicach
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Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
Dzień otwarty
Dzień Otwarty w naszej szkole odbył się 22marca br. Atrakcjami tego dnia były m.in.: inscenizacja w wykonaniu uczniów
kl. V pt. „Wiosna”, występy wokalno - taneczne, pokazy karate,
makiety średniowiecznych miast, warsztaty plastyczne”.

Teatr Edukacji i Profilaktyki
„Maska”
Dzień Otwarty w naszej szkole odbył się 22marca br. Atrakcjami tego dnia były m.in.: inscenizacja w wykonaniu uczniów
kl. V pt. „Wiosna”, występy wokalno - taneczne, pokazy karate,
makiety średniowiecznych miast, warsztaty plastyczne”.

I Gminny Konkurs Plastyczny,, Bezpieczne wakacje”
W dniu 31 maja br. przy SP
w Świdniku Małym podczas
,,Pikniku Rodzinnego” rozstrzygnięto I Gminny Konkurs Plastyczny ,, Bezpieczne wakacje”.
Do konkursu pod patronatem
Wójta Gminy zaproszono szkoły z terenu gminy Wólka. Skład
jury stanowili artyści plastycy
zrzeszeni w Związku Polskich
Artystów Plastyków oraz nauczyciele z Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków.

Monika Tomczak)
I miejsce: Sylwester Dunik,
SOSW w Bystrzycy
(nauczyciel prowadzący: Krystyna Błach)
II miejsce: Partycja Oleszko,
SP w Łuszczowie
(nauczyciel prowadzący:
Agnieszka Kosińska)
III miejsce: Jagna Stachal,
SP w Sobianowicach
(nauczyciel prowadzący: Monika Tomczak)

Laureaci:
Nagrodę Wójta Gminy Wólka
otrzymali: Karol Rybka ze SOSW
w Bystrzycy (nauczyciel prowadzący: Wioleta Kowalczyk) oraz
Karol Działa ze SP w Sobianowicach (nauczyciel prowadzący:

Wyróżnienia:
Karol Duchnowski, SOSW w Bystrzycy
(nauczyciel prowadzący: Wioleta Kowalczyk)
Monika Ozimek, SP w Świdniku
Małym

Wycieczka do pracowni szkła
25 kwietnia br. uczniowie klas I - III wraz z nauczycielkami
pojechali na wycieczkę do pracowni szkła artystycznego Państwa Jargiło we Wronowie. Nasze dzieci zwiedziły pracownię,
poznały historię szkła, oglądały powstawanie dmuchanych,
ręcznie formowanych naczyń szklanych. Ponadto brały też czynny udział w warsztatach - samodzielnie wykonywały grawery
na szkle i pod czujnym okiem właściciela Pana Marka, podjęły
próby tworzenia szklanego kwiatka. Wszystkie wykonane przez
siebie gadżety zabrały do domu. Miłym zakończeniem wycieczki
było ognisko z kiełbaskami i ciepłą herbatą.
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(nauczyciel prowadzący: Monika Tomczak)
Krystian Gardziejewski, SOSW
w Bystrzycy
(nauczyciel prowadzący: Krystyna Błach)
Maja Flis, SP w Sobianowicach
(nauczyciel prowadzący: Monika Tomczak)
Eliza Postowicz, SP w Pliszczynie

(nauczyciel prowadzący:
Agnieszka Kosińska)
Agata Skwarzyńska, SP w Świdniku Małym
(nauczyciel prowadzący: Monika Tomczak)
Nagrody wręczył Wójt Gminy
Wólka Pan Edwin Gortat.
Uroczystościom towarzyszyły
występy uczniów ze SP w Świdniku Małym.
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piKNiK rODZiNNY
W tym roku już po raz siódmy odbył się Piknik Rodzinny i jak
zawsze na dzieci i opiekunów czekało wiele atrakcji tj. występy
wokalne i taneczne uczniów naszej szkoły, dmuchane zjeżdżalnie dla najmłodszych, malowanie twarzy, stoisko z bańkami mydlanymi, pokaz sprzętu i manewrów strażackich przedstawicieli
Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym, grillowane kiełbaski i kiermasz ciast domowych. Dużą popularnością cieszyła
się loteria fantowa, a dzięki przedstawicielom stajni „Alabama”
z Lublina uczestnicy festynu mogli skorzystać z przejażdżek konnych. Ponadto został rozstrzygnięty I gminny konkurs plastyczny
„Bezpieczne wakacje” pod patronatem Wójta Gminy Wólka. Jak
co roku piknik zgromadził bardzo dużo osób.
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

SZKOŁA pODStAWOWA W tUrce
śWietLiK

FOOD Art.

W dniu 12 marca br. w naszej szkole odbył się ogólnopolski
konkurs przyrodniczy „Świetlik”. Wzięli w nim udział uczniowie
klasy II, Va i Vb. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy polegał na przeprowadzeniu serii eksperymentów przyrodniczych.
Uczniowie klasy II przeprowadzili je wraz z wychowawcą -Panią Małgorzatą Wojciechowską oraz Panią Pauliną Majsterek.
Starsi uczniowie sami przygotowali eksperymenty. Drugi etap
konkursu polegał na napisaniu testu.
Kolejnym konkursem, w którym uczestniczyli uczniowie klas
I-III był ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangurek”.

Klasa IV w dniu 22 marca
br., podczas lekcji języka angielskiego miała warsztaty
z Food Art. Uczniowie przygotowywali rzeźby i obrazy
z produktów spożywczych.
Wszyscy bardzo zaangażowali się w tą aktywność i wykazali się ogromną kreatywnością.

WArSZtAtY ZDOBieNiA piSANeK
28 marca br. klasa I wzięła
udział w warsztatach zdobienia pisanek. Odbywały się
one w Stowarzyszeniu Twórczych Ludowych na Starym
Mieście w Lublinie. Uczestnicy wykonali, pod kierunkiem
Pani Mirosławy Grochockiej,
własne pisanki techniką oklejania wycinanką.

śWiAtOWY DZień MAteMAtYKi
Dnia 29 marca br. w naszej szkole odbył
się Światowy Dzień Matematyki, zorganizowany i przeprowadzony przez matematyka Wiolettę Tryk. Udział w zabawie
wzięli uczniowie klas IV-VII. Uczniowie
w zabawie i rywalizacji ukazali matematykę na co dzień. W tym dniu odwiedziła
nas i zaszczyciła udziałem w komisji Pani
mgr Zofia Marek - pracownik Wydziału Matematyki KUL, za co jej serdecznie dziękujemy. W skład komisji weszły

również Panie: Krystyna Bilik, Grażyna
Kusal, Agnieszka Marcinkowska. Komisja oceniała recytację, prace plastyczne,
prace techniczne i poprawność liczenia.
W jednym z zadań los koła fortuny czasem pomagał a czasem utrudniał naszym
uczniom zadania. Dziękujemy Pani Dyrektor Beacie Sobczak za zgodę na nieco
inny rodzaj zajęć matematyki, a uczniom
dziękujemy za wspólną zabawę.
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śWiAtOWY DZień KSiążKi
26 kwietnia br. w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Książki. Krótkie wystąpienie w wykonaniu klasy II i Pani Pauliny
Majsterek przekonywało nas o korzyściach
płynących z czytelnictwa. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Zaprojektuj
okładkę ulubionej książki” i wręczono nagrody ufundowane przez WYDAWNICTWO
GAUDIUM z Lublina. Nagrody zostały rozdane w kategorii klas I-IV i V-VIII. Następ-

nie nasz gość, Kierownik Działu Marketingu
Pani Marzena Kosmala, przybliżyła nam
proces powstawania książki. Dodatkowym
elementem prezentacji był występ naszych
uczniów, którzy wcielili się w rolę niektórych maszyn pracujących w wydawnictwie
GAUDIUM. Serdecznie dziękujemy za przybliżenie nam tej wiedzy i odwiedzenie naszej szkoły. Czytajmy, bo to poszerza nasze
myślenie, słownictwo i wyobraźnię.

KUźNiA tALeNtÓW
Dzięki Pani Ani Bobel, biblitekarce
z Publicznej Biblioteki w Turce - klasa Vb
oraz dziewczynki z klasy Va (uczestniczki
zajęć uzdalniających) wzięły udział pod
opieką Pani Agnieszki Marcinkowskiej
w Kreatywnej Kuźni Talentów w Bibliotece. Podczas zajęć, pod kreatywnymi
wskazówkami Pań z Fundacji, wykonali
piękne, wielkanocne stroiki oraz papierowe pisany 3D.

śWiętO 3 MAJA
30 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem Pani Grażyny Kusal,
przypomnieli społeczności szkolnej ważne wydarzenie z historii Polski. Wierszem
i piosenką uczcili uchwalenie Konstytucji
3 Maja.

prAce Z GLiNY
W dniach 6 i 20 maja br. na zaproszenie
Pani Wioletty Tryk, gościliśmy w szkole
w klasach III i VA panią Małgorzatę. Przybliżając nam tajniki pracy z gliną wykonaliśmy piękne prezenty na dzień mamy.
Zrobione własnoręcznie, pomalowane
szkliwem były miłym drobiazgiem od serca dla Kochanej Osoby. Dziękujemy Pani
Małgorzato za niezwykle twórcze zajęcia.

WYciecZKA W GÓrY śWiętOKrZYSKie
13 i 14 maja br. klasy IV - VIII były na
dwudniowej wycieczce w Górach Świętokrzyskich. Podczas pierwszego dnia
uczniowie mieli okazję podziwiać piękno
przyrody tych gór, zdobyć szczyt Łysicy,
zwiedzić Muzeum Przyrodnicze. W parku rozrywki Sabat Krajno obejrzeli film
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5D oraz zwiedzili Park Miniatur. Na drugi
dzień brali udział w niesamowicie ciekawych zajęciach w Centrum Geologicznym,
dotyczących klimatu oraz minerałów. Poznali także historię Zamku w Chęcinach.
Wszyscy wrócili do domu z uśmiechem
na twarzy i mnóstwem wrażeń.

WArSZtAtY pLAStYcZNe
W BiBLiOtece
12 maja br. klasa I uczestniczyła
w warsztatach plastycznych w Gminnej Bibliotece w Turce. Dzieci wykonały
zdobne koszyczki.
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MiAStO pOeZJi
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, którego opiekunem jest Pani
Agnieszka Marcinkowska, po raz pierwszy przystąpiliśmy do akcji Miasto Poezji
propagującej czytelnictwo, realizowanej
w mieście Lublin. Dnia 24 maja stworzyliśmy w naszej szkole Mieszkanie Poezji
pod hasłem „Bezsens sensu, sens bezsensu”.
Klasy młodsze, po wysłuchaniu trzech
polskich przekładów wiersza „Jabberwocky” Lewisa Carrolla, w recytacji star-

WYciecZKA
DO WArSZAWY
16 maja br. klasy I - III uczestniczyły
w wycieczce do Warszawy. Głównym celem było zwiedzenie Centrum Nauki Kopernik. Dzieci były zachwycone Planetarium, a także możliwością samodzielnego
przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów. Przed powrotem do Turki odbyli
spacer po Starówce.

szych kolegów z klasy VII Małgorzaty
Staruch, Marcela Szczekota i Sebastiana
Szymczaka, wykonali ilustracje przedstawiające tytułowego bohatera. Dziwne,
nowe słowa pojawiające się w wierszu
były niezwykłą inspiracją do powstania
twórczych rysunków i malunków.
Klasy IV - VIII wycinały z czasopism kolorowe wyrazy. Z utworzonego chaosu
słów tworzyli w grupach własne wiersze.
Prace uczniów mogliśmy oglądać na
wystawie, na głównym holu.

DZień DZiecKA
30 maja br. obchodziliśmy Dzień Dziecka. Rada Rodziców zapewniła dmuchańca,
animatorów, słodki poczęstunek oraz grill.
Chętni mogli obejrzeć seans pod kopułą
namiotu. Najmłodsi obejrzeli przedstawienie o lubelskim koziołku Skejciołku.
Klasa IV przygotowała przedstawienie
wieńczące realizację programu profilaktycznego „Domowi detektywi”. Odbyły
się też rozgrywki piłkarskie oraz warsztaty
deskorolki. Festyn dla wszystkich dzieci z
Turki trwał od 9.00 do 13.00.

LeKcJe MAteMAtYKi
W piątek 31 maja br. klasa Va (korzystając z pięknej pogody) miała lekcje matematyki z Panią Wiolettą Tryk na dworze.
Szukaliśmy brył w otaczającym nas świecie. Poszło całkiem dobrze. Wszędzie
można znaleźć tę naukę i jej elementy.
Były graniastosłupy, stożki, prostopadłościany, walce a nawet kula.

iNterAKtYWNY tUrNieJ WieDZY O pOWiecie LUBeLSKiM
Dnia 29 maja br. uczennice klasy VIII
naszej szkoły- Patrycja Judycka i Zuzanna
Rogowska brały udział w interaktywnym
Turniej Wiedzy o Powiecie Lubelskim
rozgrywanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Niemcach. Celem turnieju było upowszechnianie i utrwalanie
wiedzy związanej z powiatem lubelskim.
Konkurs przeprowadzony był w nowoczesnej formule Quizspotter, która
umożliwiała obserwowanie pytań oraz
rankingu graczy na dużym ekranie, przy
udziale zgromadzonej w miejscu imprezy publiczności. W turnieju uczestniczyły
22 szkoły podstawowe z terenu powiatu
lubelskiego. Nasze dziewczyny po wyrównanej rozgrywce zajęły ostatecznie 5
miejsce w rozgrywce.

Wólka NEWS 2(8)2019

37

eDUKAcJA

WArSZtAtY eUrOpeJSKi
Warsztaty europejskie dla młodzieży
to działanie z zakresu edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej oraz
miejsca Polski w procesach integracji
europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji
Polski do UE.
6 czerwca br. uczniowie klasy 8 Szkoły
Podstawowej w Turce w ramach lekcji
historii i wiedzy o społeczeństwie uczestniczyli w warsztatach europejskich prowadzonych przez tegorocznych maturzystów (absolwentów III LO w Lublinie)- Karolinę Garbacz i Norberta Zarosę- finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Unii Europejskiej.
Dzięki warsztatom nasi uczniowie
poznali działalność instytucji unijnych
i przebieg procesów decyzyjnych w UE,
dyskutowali o wartościach europejskich
i wpływie Unii na ich codzienne życie,
poznali programy unijne dla młodzieży,
w których będą mogli brać udział w szkole średniej, wskazywali na zmiany, jakie
zaszły w najbliższym otoczeniu (szkole,
gminie, województwie) dzięki funduszom unijnym. Zajęcia prowadzone były

w przystępnej formie i atrakcyjnej oprawie z wykorzystaniem internetowych
platform umożliwiających interakcję przy
pomocy telefonów komórkowych. Ósmoklasiści poszerzyli swoją wiedzę z zakresu
edukacji europejskiej oraz organizacji

„JAK Nie cZYtAM, JAK cZYtAM”
Już po raz trzeci, z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji propagującej czytelnictwo
„Jak nie czytam, jak czytam!”
Przed godziną 10.00 zebraliśmy się wszyscy na boisku szkolnym, na Pikniku Czytelniczym pod hasłem „Pożeram książki”.
O 10.00 rozpoczęliśmy wspólne czytanie.
Do 10.40 trwał piknik. Czytaliśmy książki,
jedliśmy drugie śniadanie na trawie, rozwiązywaliśmy quizy dotyczące książek.
Najlepsi otrzymali czytelnicze upominki.

SZKOLNY KONKUrS MAM tALeNt
W naszej szkole odbył się konkurs szkolny Mam Talent. Obejrzeliśmy 7 pokazów
odważnych solistów i zespołów: hip hop
w wykonaniu Mikołaja Ressela z kl. I, pokaz karate Gai Śniadeckiej - Mandryk z kl.
I i Amelki Adamowskiej z kl. II, taniec Pląsających Brzdąców i występ wokalny Wesołych Nutek z przedszkola, taniec Gwiazdek i Gwiazdorów z kl. I, taniec Stokrotek
z kl. II i III oraz taniec Com.comów chłopców z Vb. Społeczność szkolna po obejrzeniu wszystkich występów przejęła rolę
jury. Każdy miał prawo głosu, by wybrać
swego ulubieńca. Zdecydowaną większością głosów Laureatem konkursu został
zespół taneczny Com.comy.
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międzynarodowych, do których Polska
należy. Pod koniec warsztatów najlepsze
zespoły uczestniczące w quizie klasowym
zostały nagrodzone słodką niespodzianką. Dziękujemy za przygotowanie ciekawej propozycji zajęć.

„tANiec MOJA pASJA”
10 czerwca br. grupa taneczna dziewczynek z klas II i III, przygotowana przez
Panią Annę Lipowską, zajęła 1 miejsce
w Gminnym Konkursie „Taniec moja pasja”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Sobianowicach. Swój debiut
sceniczny miała także grupa „Gwiazdy
i Gwiazdorzy” z klasy I, jaeden z jej członków Mikołaj Ressel, zajął II miejsce w kategorii solistów.
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LeKcJA pLAStYKi
W GALerii LABirYNt
11 czerwca br. klasa IV odbyła lekcję
plastyki w Galerii Labirynt. Niektórzy byli
pierwszy raz w Galerii sztuki. Uczniowie
obejrzeli interaktywną wystawę „Brzuchomówca i milczące obrazy”. Niezwykłe
było to, że mogli wszystkimi zmysłami
poczuć sztukę współczesną.

WYciecZKA SZLAKieM UNii LUBeLSKieJ
13 czerwca br. klasa VII wspólnie z Panią Moniką Garbacz wybrała się na wycieczkę szlakiem Unii Lubelskiej. Odwiedziliśmy miejsca związane z zawarciem
w 1569 r. dokumentu Unii Lubelskiej,
na mocy której powstała Rzeczpospolita
Obojga Narodów. Wędrówkę rozpoczęliśmy od kaplicy św. Trójcy na Zamku, do
której uczestnicy sejmu przychodzili się
modlić. Następnie udaliśmy się na Stare
Miasto, gdzie zobaczyliśmy fundamenty
fary p.w. św. Michała Archanioła (najstarszego kościoła w Lublinie) na placu Po Farze, potem przeszliśmy do Bazyliki Ojców
Dominikanów, gdzie w kruchcie kościoła
zobaczyliśmy zabytkowy krzyż (najprawdopodobniej to on jest namalowany
przez Matejkę), na który, jak głoszą prze-

kazy, po podpisaniu unii było jej zaprzysiężenie m.in. przez króla Zygmunta Augusta, od tej pory monarchy obu państw.
Ostatnim punktem wędrówki był pomnik
Unii Lubelskiej na Placu Litewskim przestawiający dwie kobiety podające sobie
ręce, czyli zjednoczone ze sobą Polskę
i Litwę; między nimi znajdują się godła
obu państw – Orzeł i Pogoń.
W trakcie wycieczki uczniowie rozwiązywali przy każdym miejscu zadania odnoszące się do wydarzeń historycznych
z XVI wieku. Cała grupa miała też możliwość „do wtopienia się w tło obrazu Jana
Matejki” stojącego obok pomnika unii.
Wycieczkę zakończyliśmy wspólnymi lodami.
Szkoła Podstawowa w Turce

DZień MAMY i tAtY
Dnia 7 czerwca br. pierwsza klasa przygotowana przez wychowawcę Panią Annę
Madej, wystąpiła przed swoimi rodzicami.
Wierszyki i piosenki z okazji Dnia Mamy
i Taty w wykonaniu pociech wywołały łzy
wzruszenia. Dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty. Poczęstunek był
słodkim zakończeniem spotkania.

prZeDSZKOLe StOKrOtKA W SOBiANOWicAcH
śWiAtOWY DZień cZeKOLADY
„Różne są cukierki, dropsy, karmelki,
kolorowe żelki, każdy by jadł.
Lecz ja daję słowo, ręczę za to głową,
że wśród nich królowa czekolada jest!”
12 kwietnia br. to najsłodszy dzień w roku, bo właśnie wtedy, na
całym świecie, obchodzony jest Światowy Dzień Czekolady. Stokrotki
również świętowały. To dobra okazja, by przybliżyć dzieciom fascynującą historię czekolady, podkreślając, że pierwotnie był to napój
przeznaczony dla królów. Warto również pamiętać, że czekolada ma
mnóstwo witamin, natomiast szkodzi jedzona w dużych ilościach.
Przedszkolaki wysłuchały opowiadanie ,,W czekoladowej krainie”.
W celu odczarowania księżniczki musiały przejść kilka czekoladowych konkurencji. Rozpoznawały różne rodzaje czekolady podczas
zagadek smakowych, rozróżniały rodzaje czekoladowych słodyczy za
pomocą dotyku w czarodziejskim worku, odgadywały zagadki.
Wólka NEWS 2(8)2019
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Święto 3 maja
Święto Narodowe 3 Maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku, jest okazją do rozmów o patriotyzmie, o symbolach narodowych i o znaczeniu ojczyzny w naszym
życiu. Z tej okazji przedszkolaki wzięły udział w uroczystej akademii podczas której wysłuchały wiersze oraz piosenki patriotyczne
wykonane przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Sobianowicach. Każdy tego dnia był ubrany w barwy narodowe biało czerwone. Na koniec dzieci wykonały flagi malując je farbami.

XI Konkurs Piosenki
Angielskiej „HAPPY KIDS”
25 kwietnia Hania i Monika reprezentowały nasze przedszkole
w Konkursu Piosenki Angielskiej „Happy Kids” w Turce w Przedszkolu Krasnal.

INDIAŃSKIM KROKIEM

Muczy krowa
Muczy krowa na polanie.
Wydój, wydój mnie mój panie.
Ząb się kruszy? kość się łamie?
Wypij mleko na śniadanie.
Skąd się bierze mleko? Nie
z kartonika, jak odpowie wiele dzieci, tylko od prawdziwej
krowy. I wcale niełatwo od
niej mleko wydobyć! Dlatego przedszkolaki podczas
zajęć badawczych miały okazję dowiedzieć się, kto nam
daje mleko, poznać proces
jego powstawania oraz spróbować samemu „wydobyć”
mleko do miseczki. Dzięki
opowiadaniu M. Przewoźniaka pt. „Krowa Czarodziejka”
dzieci poznały tryb i zwyczaje
krowy, dowiedziały się również, skąd się bierze mleko.
Jednak największą atrakcja
były próby samodzielnego
„wydobycia” mleka, które
tylko początkowo okazało
się trudne. Na koniec, po
wielkich trudach dojenia krowy, dzieci mogły skosztować
pysznego mleka oraz innych
przetworów mlecznych.
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Wesołe zabawy Stokrotek
w indiańskiej wiosce
Dzisiaj święto przedszkolaków
Wielki dzień po prostu
Roześmianych i szczęśliwych
dziewczynek i chłopców
Tu się chcemy bawić w Indian
chodzić w pióropuszach
dzielnie walczyć z bizonami
na wyprawę ruszać
A gdy przyjdzie czas do domu
gdy się skończ święto
to dzień pełen takich wrażeń
każdy zapamięta.

Przedszkolaki wiedzą
jak segregować śmieci
Przedszkolaki dowiedziały
się, dlaczego segregacja śmieci jest tak ważna, co dzieje
się z odpadami i jak je można
wykorzystać oraz co oznacza
słowo „recykling”. Oglądając
film edukacyjny przedstawiający czyste środowisko i zanieczyszczone, którego bohaterem była mrówka segregująca śmieci do odpowiednich
pojemników, poznały zasady
segregacji. Potem przyszedł
czas na działania praktyczne.
Przedszkolaki poradziły sobie
z segregowaniem odpadów do
koszy w odpowiednim kolorze:
szkło – zielony, plastik-żółty
i niebieski – papiery. Zdobyta wiedza pozwoliła dzieciom

wzbogacić swoje wiadomości i słownictwo. Słowo „recykling” jest znane każdemu
przedszkolakowi. Na koniec
każdy przedszkolak obiecał
dbać o naszą planetę, wykonany został plakat z kodeksem
ekologa, a każdy przedszkolak
odcisnął na nim swoją dłoń
w kolorze zielonym.
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Pieczywo to najbardziej popularny
produkt, który codziennie zjadamy.
Skąd się jednak bierze na naszym stole?
Codziennie zajadamy się
smacznym chlebem, bułeczkami czy drożdżówkami. Jednak mało kto wie, jak długa
droga dzieli ziarenko od bochenka. Oglądając film pt.

„Od ziarenka do bochenka”,
przedszkolaki śledziły kolejne etapy przygotowywania
chleba metodą naszych babć,
poznały etapy powstawania
pieczywa i produkty potrzeb-

Święto Rodziny u Stokrotek
„KOCHAM CIĘ MAMO, KOCHAM CIĘ TATO”
Kochani Rodzice!
Dziękujemy Wam za trud
Włożony w nasze wychowanie,
Za opiekę. Jaką nad nami roztaczaliście,
Za bajki na dobranoc, które pozwalały zasnąć,
Za opatrywanie zbitych kolan, guzów, siniaków.
Dziękujemy Wam za wysiłek, jaki włożyliście w to,
Aby dzisiejszy dzień był najpiękniejszym dniem
W naszym życiu.

ne do jego upieczenia. Na
zakończenie
wykonaliśmy
z masy solnej bułeczki, rogale
i drożdżówki. Był to dzień pełen wrażeń i uśmiechu.

W krainie dźwięków
Pracując wokół tematu „Instrumenty muzyczne” mieliśmy okazję poznać ich nazwy, obejrzeć jak i z czego są wykonane oraz
utworzyć dziecięcą orkiestrę do piosenki ,,jestem muzykantem
konszabelantem”. W rolę dyrygenta naszej orkiestry wcieliła się
nasza pani. Były również zagadki, zabawy muzyczno ruchowe,
przeliczanie nutek, oraz podróż przez ulicę dźwięków do ,,Ulica
dźwięków”.
Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach

Samorządowe Przedszkole w Turce
Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna w przedszkolu
stała się jednym z ważniejszych zadań w
pracy przedszkola. Głównym tego powodem jest coraz większa dewastacja przyrody: lasów, gleby, wody i powietrza, a co
za tym idzie - potrzeba jej ochrony. Nikt
nie powinien zostać obojętnym wobec
realnego zagrożenia naszej planety. 24
maja br. przedszkolaki z młodszej grupy
przygotowały przedstawienie ekologiczne „Każdy przedszkolak wie, co ekologią
się zwie”. Dzieci przypomniały starszym
kolegom i koleżankom, a także naszej
Pani Dyrektor i przybyłym gościom, co
należy zrobić dla swojej planety, aby była
zdrowa, piękna i czysta. To był wspaniały dzień. Na długo pozostanie wszystkim
przedszkolakom w pamięci. Dziękujemy
wszystkim za aktywny udział w ochronie
naszego środowiska.
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Dzień dziecka
Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień
dla wszystkich dzieci, taki też był i dla
naszych przedszkolaków. Tego dnia cały
dzień trwała zabawa. Dzień obfitował
w liczne atrakcje: dmuchany zamek, bańki mydlane, zabawy z chustą animacyjną,
wata cukrowa, malowanie twarzy, jazda
na deskorolce, a także gry i zabawy sportowe. Obejrzeliśmy również film 3D w mobilnym planetarium „Jak rośnie drzewo”.
Był też wspaniały poczęstunek. Kiełbaski
były przepyszne, wszyscy zajadali je ze
smakiem. W tym dniu uśmiech nikomu
nie schodził z twarzy. Dzień pełen wrażeń
szybko się skończył, ale wspomnienia pozostaną na długo.

Dzień mamy i taty
„Kocham Was, Rodzice z serduszka całego i życzę Wam, kochani
– wszystkiego najlepszego!” Dnia 7 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie dla MAM i TATUSIÓW z okazji ich święta. Dzieci
z mocno bijącymi serduszkami złożyły życzenia rodzicom - recytowały wierszyki, śpiewały piosenki, tańczyły. Wielka trema, trochę
łez - ale występy się udały! Rodzice byli zadowoleni i wzruszeni.
Ściskali swoje pociechy i dziękowali za upominki. To był wyjątkowy i pełen wrażeń dzień. Po części oficjalnej odbył się słodki
poczęstunek. Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze
i na pewno na długo zapadnie w pamięci dzieci i rodziców.

Piracki dzień dziecka
Dnia 3 czerwca br. Rodzice przygotowali dla naszych przedszkolaków PIRACKI
DZIEŃ DZIECKA. Był to dzień pełen przygód i atrakcji. Na dzieci czekało poszukiwanie skarbów, festiwal baniek mydlanych, malowanie twarzy, zagadki, tańce
przy muzyce, foto budka oraz słodki poczęstunek. Zabawa była wspaniała, pogoda również dopisała.

„Pożeram książki”
Dnia 7 czerwca br. wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej
wzięliśmy udział w Pikniku Czytelniczym pod hasłem „Pożeram
książki”. Punktualnie o godz. 10.00 rozpoczęliśmy wspólne czytanie naszych ulubionych książek.

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym
Teatr
2 kwietnia br. dzieci z Przedszkola Tęczowy Zakątek wspólnie z uczniami klasy „0” Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym miały okazję obejrzeć spektakl „O smoku, co pękł tego
roku” przygotowany przez zespół teatralny Teatru Pierwszego
Kontaktu. Artyści zaprezentowali dzieciom przedstawienie
oparte na legendzie o smoku wawelskim. Podczas tego spotkania z teatrem mali widzowie mieli okazję wcielić się w role
rycerzy i pomóc w pokonaniu smoka, a na koniec uczestniczyli
w balu z okazji zaślubin dzielnego Szewczyka i pięknej Księżniczki. Zwieńczeniem tego spotkania były wspólne zdjęcia
z aktorami, których mieliśmy przyjemność gościć w naszym
przedszkolu
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Dzień tęczy w Tęczowym Zakątku
Dnia 3 kwietnia br. w Przedszkolu Tęczowy Zakątek świętowaliśmy Dzień Tęczy. Do tematu zajęć wprowadziło nas
opowiadanie pt. „Historia tęczy“. W trakcie tęczowego dnia
przedszkolaki dowiedziały się, jak powstaje tęcza, jak ułożone
są w niej kolory i ile ich jest. Dzieci wraz z Paniami przeprowadziły doświadczenie wykorzystując szklankę wody i promienie
słoneczne. Przedszkolaki odśpiewały też piosenkę tematyczną
pt. „Tęcza nad łąką” oraz poznały piosenkę angielską pt. „Rainbow”. Uwieńczeniem tego dnia było wykonanie przez dzieci
tęczy z kolorowych motyli. Emocji było co niemiara, a wydarzenie było ciekawe i bardzo kolorowe.

Przedstawienie
„Szewczyk Dratewka”
Dnia 13 maja br. przedszkolaki doświadczyły kolejnego spotkania z teatrem. Tym razem było to przedstawienie teatru
kukiełkowego o przygodach Szewczyka Dratewki. Przedstawienie i rozmowy na temat morału płynącego z tego przedstawienia oraz roli lalek kukiełkowych w teatrze były dla dzieci fascynującą przygodą, zaś najlepszym podziękowaniem dla
aktorów spektaklu był zachwyt i uśmiech na twarzach przedszkolaków i wielkie brawa.

Dzień Dziecka - Ranczo „Arka”
Moja mama jest jak wiosna,
a mój tata jest czarodziejem...
Jak co roku, przedszkolaki z „Tęczowego Zakątka” świętowały Dzień Mamy i Taty. Dnia 27 maja wszystkie dzieci słowem i
piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i
cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet.
Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały
swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie
artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom samodzielnie
ozdobione laurki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Atmosfera
tego wydarzenia była podniosła, ale i bardzo radosna, a uroczystość przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

10 czerwca br. dzieci z Przedszkola „Tęczowy Zakątek” wybrały się na wycieczkę na Ranczo Arka, położone w miejscowości Serniki. Na nasze przedszkolaki czekało tam mnóstwo
atrakcji. Mieliśmy okazję oglądać, a czasami także głaskać,
przeróżne zwierzęta, takie jak: kucyki, osiołka, owce, króliki,
daniele, renifery, łabędzie, nutrie, jeżozwierze, kozy, krowy
szkockie, lamy czy też strusie. Dzieci dowiedziały się, gdzie
i w jakich warunkach żyją poszczególne zwierzęta, czym się
żywią i jakie mają przyzwyczajenia i potrzeby. Ponadto było
mnóstwo zabawy podczas skoków na trampolinie, przejażdżki
rowerkami i gokartami, zabawy na zjeżdżalni, karuzeli, w wagonie z kulkami. Dużo radości i ekscytacji zapewniły też przejażdżka wozem taborowym oraz kolejką wąskotorową, która
jeździła dopóki dzieci miały siłę śpiewać. Uwieńczeniem pobytu na ranczu był poczęstunek prosto z ogniska przygotowany
przez rodziców. Czynny i pełen atrakcji wypoczynek oraz zabawy na świeżym powietrzu sprawiły, że wszystkie przedszkolaki wróciły z wycieczki z uśmiechem i mnóstwem radosnych i
ciekawych wspomnień.
Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym
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stolica Litwy
zwierzę ze spiżarnią
konserwatystka
z ząbkami na kopercie
różowe zabarwienie policzków
zbój kojarzony z łożem tortur
o życiu Pana Jezusa
efekt pracy skanera
ziemia, kontynent
kończy walkę dżudoków
Wyczółkowski, malarz
budynek, gdzie odbywają się rozprawy sądowe
wino z sokiem i lodem
spójnik
przyświeca działaczom
tworzą gminy wiejskie
komplet czcionek określonego alfabetu
W Turce między wsią a osiedlem
po i, nazwa litery „j”
odurzać się, szprycować się, dawać sobie w żyłę
najlepszy wyrabia LUBELLA
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hamowanie przed pokusą
najdłuższa rzeka Francji
co kraj to…
uczestniczka spływu po Bystrzycy
wydostanie się spod wody
żarłacz czarnopłetwy
litera jak krzyżyk
skorupiak w zodiaku
najwyższa karta
reklamowany wybielacz
Bodo, Paukszta lub Oniegin
poddawanie wpływom islamu, nabieranie cech islamu
rękodzielnictwo , rzemiosło
nie rozróżnia barwy czerwonej i zielonej
potocznie: skład, magazyn
wysychać, więdnąć, schnąć
drogocenna opaska na głowę
sylabiczne określenie dźwięku c
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